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[Deel XXXIII]
Inhoud van Deel XXXIII.
Bladz.
ARTISTIEK EIGENDOM, II, door R.W.P. 430
JR.
BATIK-TECHNIEK (IETS OVER DE),
door R.W.P. DE VRIES JR.

293

BEZOEK, door INA BOUDIER-BAKKER

53

BOEKBESPREKING, door H.R. en F.
MN. met 2 illustratiën

65, 137, 208, 282, 354, 424

DE GELUKKIGE FAMILIE, roman van 41, 125, 192, 274, 329, 412
een gezin, door HERMAN ROBBERS, Hfdst.
XIII-XVI (Slot)
DE KRUISDAGEN, door STYN
STREUVELS

123

DE RUYTER (MICHIEL ADRIAENSZ.), 173
door JOH. H. BEEN, met 11 illustratiën
DE TERUGGEVONDEN WEG,
dramatische studie in één bedrijf, door
FRANS MIJNSSEN

406

DUITSCHE KINDERPRENTEN EN
KINDERPRENTENBOEKEN, door
CORNELIS VETH, met 8 illustratiën

374

EEN EEUW VAN BEELDENDE KUNST 25, 93
IN DUITSCHLAND, door CORNELIS VETH,
met 17 illustratiën
EEN LIEFDEDIENST, dramatische
schets, door MARIE METZ-KONING

47

EEN ONGEWOON MEISJE (MARIE
103
BASHKIRTSEFF) door JOH. DE MEESTER,
met 7 illustratiën
EEN WINTERNACHT, door HENRI VAN
BOOVEN

207

EPISODE, door ANNA VAN
GOGH-KAULBACH

343

HERFSTLICHT, door JAN WALCH

259

KALENDERS door R.W.P. JR.

144

KERKEN (NEDERLANDSCHE), door
A.W. WEISSMANN, IV, De Oude of St.
Nicolaaskerk te Amsterdam, met 9
illustratiën

217
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KLEINKUNSTEN (DE HERLEVING
315, 385
DER), door H. HANA, Borduurkunst, met
28 illustratiën
KUNSTOPVOEDING, door R.W.P. JR.

215

LEBEAU (CHRIS), door W. VAN MEURS, 289
mer portret en 9 andere illustratiën
LUSTVERBLIJVEN
331, 361
(NEDERLANDSCHE) door K.
SLUYTERMAN, III, AMERONGEN, met 19
illustratiën naar foto's van Marie Bijl
MOEDER, door JEANNE REYNEKE VAN
STUWE

403

NEMESIS OP DWAALWEGEN, door
FRITS HOPMAN

58

OPENLUCHTS-MUSEA EN
34
VOLKSKUNST IN SKANDINAVIË, door
DORA DE GIJSELAAR, met 12 illustratiën
OVER POSTZEGELS, door R.W.P. JR. 288
PRENTKUNST, door R.W.P. JR.

71

ROMANTISCHE
VOORDRACHTSKUNST: ALBERT
VOGEL, door H. DE BOER, met 5
illustratiën

83

SCHIMMEL, H.J., 1823-1906, door
HERMAN ROBBERS, met 7 illustratiën

3

SCHOONE LEUGEN, dramatische
schets, door MARIE METZ-KONING

338

SNEEUW, door S.G. REDDINGIUS-VAN
HARLINFEN

155

SPOKEN, door CARRY VAN BRUGGEN

131

SPOTPRENTEN (HOLLANDSCHE) VAN 156
DE NEGENTIENDE EEUW, door Dr.
H.E. GREVE, met 16 illustratiën
STEDENSCHOON, door R.W.P. JR.

358

STEEN, JAN, door Dr. A. BREDIUS, met 13
13 illustratiën naar werken van den
meester
TROOSTELOOZEN, door TH. B. VAN
LELYVELD

422

VALK, M.W. VAN DER, door Mr. J. KALFF 73
JR., met 2 portretten en 12 illustratien
naar werken van den meester
VENETIAANSCH LEVEN, door PH.
ZILCKEN, met 10 illustratiën

238
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VERZEN, door JAN WALCH

404

WHISTLER (WAT VAN) TE
147
ROTTERDAM, door JOH. DE MEESTER,
met een portret en 8 andere illustratiën
ZILVERWERK (OUD), door JAN
EISENLOEFFEL, met 16 illustratiën

228

ZWERVERS: MEDELIJDEN, door G. VAN 197
HULZEN
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
173

BEEN, JOH. H.

MICHIEL ADRIAENSZ. DE
RUYTER

BOER, H. DE

ROMANTISCHE
VOORDRACHTSKUNST:
ALBERT VOGEL

83

BOOVEN, HENRI VAN

EEN WINTERNACHT

207

BOUDIER-BAKKER, INA BEZOEK

53

BREDIUS, Dr. A.

13

JAN STEEN

BRUGGEN, CARRY VAN SPOKEN

131

EISENLOEFFEL, JAN

OUD ZILVERWERK

228

F. MN.

BOEKBESPREKING

65, 208

GOGH-KAULBACH, ANNA EPISODE
VAN

343

GREVE, Dr. H.E.

HOLLANDSCHE
SPOTPRENTEN IN DE
NEGENTIENDE EEUW

156

GIJSELAAR, DORA DE

OPENLUCHTS-MUSEA EN
VOLKSKUNST IN
SKANDINAVIë

34

HANA, H.

DE HERLEVING DER
KLEINKUNSTEN,
BORDUURKUNST

315, 385

HOPMAN, FRITS

NEMESIS OP DWAALWEGEN 58

H.R.

BOEKBESPREKING

65, 137, 208, 282, 354,
424

HULZEN, G. VAN

ZWERVERS: MEDELIJDEN

197

KALFF JR., Mr. J.

M.W. VAN DER VALK

73

LELYVELD, TH.B. VAN

TROOSTELOOZEN

422

MEESTER, JOH. DE

EEN ONGEWOON MEISJE
(MARIE BASHKIRTSEFF)

103

MEESTER, JOH. DE

WAT VAN WHISTLER TE
ROTTERDAM

147

METZ-KONING, MARIE

EEN LIEFDEDIENST,
DRAMATISCHE SCHETS

47

METZ-KONING, MARIE

SCHOONE LEUGEN,
DRAMATISCHE SCHETS

338

MEURS, W. VAN

CHRIS. LEBEAU

289
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MIJNSSEN, FRANS

DE TERUGGEVONDEN WEG, 406
DRAMATISCHE STUDIE

REDDINGIUS-VAN
HARLINGEN, S.G.

SNEEUW

155

REIJNEKE VAN STUWE, MOEDER
JEANNE

403

ROBBERS, HERMAN

DE GELUKKIGE FAMILIE,
HOOFDSTUK XIII-XVI

41, 125, 192, 274, 329,
412

ROBBERS, HERMAN
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R.W.P. JR.

ARTISTIEK EIGENDOM II

430

R.W.P. JR.

KALENDERS

144

R.W.P. JR.

KUNSTOPVOEDING

215

R.W.P. JR.

OVER POSTZEGELS

288

R.W.P. JR.

PRENTKUNST

71

R.W.P. JR.

STEDENSCHOON

358

SLUYTERMAN, K.

NEDERLANDSCHE
LUSTVERBLIJVEN III,
AMERONGEN

301, 361

STREUVELS, STIJN

DE KRUISDAGEN

123

VETH, CORNELIS

DUITSCHE KINDERPRENTEN 374
EN KINDERPRENTENBOEKEN

VETH, CORNELIS

EEN EEUW VAN BEELDENDE 25, 93
KUNST IN DUITSCHLAND

VRIES JR., R.W.P. DE

IETS OVER DE
BATIK-TECHNIEK

293

WALCH, JAN

HERFSTLICHT

259

WALCH, JAN

VERZEN

404

WEISSMAN, A.W.

NEDERLANDSCHE KERKEN, 217
IV, DE OUDE OF ST.
NICOLAASKERK TE
AMSTERDAM

ZILCKEN, PH.

VENETIAANSCH LEVEN

238

Buiten-tekst-platen.
ZELFPORTRET VAN JAN STEEN,

Tegenover bladz.
13

PHOTOGRAVURE

BOSCHRAND, DOOR M.W. VAN DER
VALK, ETS

73

MICH. ADR. DE RUYTER, DOOR FRANS 173
HALS, PHOTOGRAVURE
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GLASRAAM DER STAD AMSTERDAM 217
IN DE OUDE KERK, KLEURENDRUK
GEBATIKTE LAP, DOOR CHRIS LEBEAU, 289
KLEURENDRUK

PRINS WILLEM III, DOOR CORNELIS
JANSZ. VAN CEULEN, PHOTOGRAVURE

361
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H.J. SCHIMMEL OP TACHTIGJARIGEN LEEFTIJD.
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ILLUSTRATIE UIT SINJEUR SEMEYNS, NAAR CH. ROCHUSSEN (UITG. ROELANTS, SCHIEDAM).

H.J. Schimmel 1823-1906
door Herman Robbers.
‘De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den heer H.J. Schimmel zal
Zaterdag te 2 uur te Bussum geschieden, in den grootsten eenvoud. Er zullen geen
toespraken gehouden worden. Ook worden geen bloemen verwacht’.
Zoo lazen wij in de ochtendbladen van Vrijdag 16 Nov. j.l., daags nadat wij
en

vernomen hadden dat Schimmel in den avond van den 14 overleden was.
En wij verwonderden ons niet. In den grootsten eenvoud. Geen toespraken. Zelfs
geen bloemen. Even deed het ons toch pijnlijk aan.... Maar toen begrepen we dat
het zóó moest zijn, dat op deze wijze de ‘laatste eer’ behoorde bewezen te worden
aan de stoffelijke persoonlijkheid van een man, wiens lange leven in eenvoud en
ingetogenheid was ten einde gebracht, een wijsgeer wiens kennis van het ware,
het èchte, het eenig-waardevolle, zich niet enkel in zijn boeken heeft getoond. Dat
lange leven, ik zal beginnen met het hier, uiterst beknopt, te verhalen.
Het was een groot gezin, dat van den ijverigen notaris en burgemeester van
's-Graveland, Schimmel's vader, en de burgemeesterlijke jaarwedde - zij het dan
ook vermeerderd met het inkomen van een dorpsnotaris - bleek aan dien omvang
niet geëvenredigd. Men kende er geen weelde. Toen de negenjarige Hendrik Jan
in den vroegen, kouddonkeren morgen van 6 Dec. 1832, angstig en verlegen, immers
voor 't allereerst, op weg ging naar de school van monsieur Baudet, was hij gekleed
in een overjas waarvoor mama haar wintermantel had moeten verknippen, en de
schrijver, die feit en datum vermeldt in zijn ‘verzameling van losse bladen’, welke
hij ‘Jan-Willem's Levensboek’ heeft gedoopt - en die ik maar zoo vrij zal zijn als
autobiografie aan te merken - kan dunkt me moeielijk vergéten hebben er bij te
vertellen, dat er op dien Sint-Nikolaas-morgen een welgevulde ‘tafel’ voor den jongen
en zijn kleine zusje gereed stond. Veeleer mogen wij aannemen dat de brave Sint
het 's Gravelandsche burgemeestershuis, uit maar al te geldige overwegingen, had
overgeslagen.... Edoch, was het ‘thuis’ bij Jan Willem (of Hendrik-Jan) maar zelden
feest - en dat niet alleen door gebrek aan weelde -, bracht op school de ontdekking
dat het onderwijs - en dientengevolge ook de toch zoo eerlijk verdiende eerste prijs
- hem, volgens de wetten der economie, niet toekwam, den jongen een oogenblik
tot wanhoop, de innige teederheid eener liefdevolle moeder was een heerlijke
vergoeding voor veel, dat anders wellicht in staat geweest zou zijn het jeugdig
zieleleven diep terneer te drukken, zoo niet voor goed te knauwen. Doch nu werd
het evenwicht hersteld, dankzij dier toegewijde moeder, dankzij ook de lieve
aanhankelijkheid van 't jongere zusje, en dankzij de vriendschap - o, niet van vélen!
Zoo jong al toonde Hendrik Jan lang geen allemansvriend te zijn. ‘Ik was ook zoo
driftig en scherp’, beschuldigde hij zich later. Slechts één goeden makker kende
zijn jeugd.
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vriend van hem wegging, naar Amsterdam, om er te studeeren - hoe gaarne zou
hij, en met hetzelfde doel, zijn mee-gereisd!
In plaats van te studeeren zat de jonge Schimmel, nauwelijks 14 jaar oud, bij zijn
vader op kantoor. Zes jaar later stierf de oude notaris, zijn gezin achterlatend in
omstandigheden, die het voor den 20-jarige noodzakelijk maakten, haastig naar
een andere ‘betrekking’ uit te zien, áan te pakken terstond, alles wat hij maar krijgen
kon. Gelukkig prees hij zich spoedig geplaatst te kunnen worden - door toedoen
van invloedrijke(!) vrienden - op een groot kantoor, n.l. dat van het Agentschap der
Schatkist te Amsterdam. De familie verhuisde naar de hoofdstad. Hendrik Jan was
haar kostwinner. En hij bleef het twee-en-twintig jaar lang, tot op 26 Januari '64 zijn
moeder, Sara Meyse, was gestorven - twee zijner zusters kwamen al in '63 te
overlijden. Toen eerst kon de bijna 42-jarige aan ‘eigen geluk’ gaan denken, zooals
dat heet, trouwde hij, 1 Juni 1865.

ANNA MARIA KALFF,

1871.

Maar intusschen was er heel wat gebeurd. De zelfontdekking die tot ‘schrijven’
bracht lag in '65 al vele jaren terug. Niet in-eens trouwens, niet met een schok, een
plotseling ontwaken van zijn zelfbewustzijn, was die ontdekking geschied. Deed
niet al de kleine Hendrik-Jan aan zusje en vrindje, op hun heerlijke wandelingen
door de Gooische bosschen, lange, zelf-bedachte, altijd eenigszins geheimzinnige
verhalen? Las niet reeds de zestien- of zeventienjarige ‘gedichten’ van eigen maaksel
voor aan den trouwen Rutger Jan, die ze zoo ‘mooi’ vond? Ja, Rutger-Jan, of liever
zijns vaders boekenkast, is blijkbaar van niet geringen invloed geweest op Schimmels
vroegste letterkundige ontwikkeling. Die kast bevatte, zoo vertelt hij, een ‘exquise
verzameling in vergelijking met het schamel hoopje dat ik vond in die van mijn papa’.
Zijn vriend bracht er ‘telkens schatten’ uit mee, ‘meest behoorende tot de
e

e

tooneelletterkunde van het laatste der 18 eeuw en het begin der 19 eeuw’. En hij
gaat voort: ‘Onze lievelingsspijs was en bleef echter de Hollandsche Natie van
Helmers, welke dichter met algemeene stemmen door ons tot den eersten, ja
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eenigen, verheven werd’. Men ziet, aan de literaire opvoeding van den jeugdigen
enthousiast ontbrak wel iets.
Het was toen de frissche tijd der ‘letterkundige almanakken.’ Ook Schimmels
vroegste gedichten werden aan mijnheer Robidé van der Aa, redacteur van den
‘Almanak van het Schoone en Goede’ gestuurd. In '43 schijnt er voor 't eerst een
aangenomen te zijn, ‘De tijding’ - zoo lezen wij in J.W. Levensb. (bl. 187) - had mij
een oogenblik van hoog genot gebracht.... Al wat ik ellende heette om mij heen was
vergeten. Wat verlangde ik naar het nieuwe jaar! Op oudejaarsavond was een pakje
aan mijn adres gekomen, nog wel franco! 't Bracht een prachtig gebonden boekje
- de Almanak! Algemeen verbazen! Papa zelfs had een blijden glimlach om den
mond en een gelukwensch op de lippen.... Maar mijn gedicht kwam er niet in voor;
het had bewaard moeten worden voor het volgende jaar, zoo stond er heel beleefd
in den brief, die het geschenk begeleidde.’
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Nu, dat gedicht, het zal dan waarschijnlijk wel in den Almanak van '45 opgenomen
zijn, maar intusschen voelde de dichter zich misschien al aan dat werk ontgroeid,
want hij was naar Amsterdam verhuisd, had er hard gewerkt op zijn kantoor, maar
er ook comedie zien spelen, en véél gelezen, Schiller, Victor Hugo! Ganschelijk
nieuwe illusies waren in zijn ziel ontwaakt. Twee drama's, in koortsige haast
geschreven, werden door de ‘directie J. Eduard de Vries’ geweigerd, het derde
en

aangenomen. Den 17 April 1847 gaf men in den Stadsschouwburg ‘Twee Tudors’,
drama in vijf bedrijven, door H.J. Schimmel. En niet zonder sukses. De dramatische
kracht van den schrijver werd grifweg erkend. De acteur Peters, die in de ‘Tudors’
maar een kleine rol vervuld had, vroeg Schimmel om een drama waarin hij een
hoofdrol zou kunnen spelen, en nog in 't zelfde jaar 1847 werd, in den Haag, Joan
Wouters opgevoerd. Het wekte ‘stormachtig’ applaus. Een derde drama, Gondebald,
werd in '48 geschreven voor Van Lennep's rederijkerskamer Achilles, en reeds in
Febr. '49 ging weer een nieuw stuk: Giovanni di Procida.

H.J. SCHIMMEL,

1865.

Men bedenke nu dat al dat werk is gemaakt in de weinige vrije uren die den
schrijver overbleven na vlijtig bestede dagen op het Agentschap der Schatkist.
Slechts korten tijd was Schimmel geheel ‘vrij’, nl. toen het drukke werk, waarvoor
hij aangenomen was, kwam af te loopen. Doch geen onvermengd genot zal deze
vrijheid hem gegeven hebben want hij moest zoo gauw mogelijk naar ‘iets anders’
uitkijken en alweer erg in zijn schik zijn toen hij, in '49, een nederige betrekking bij
de Nederl. Handelmaatschappij machtig worden kon. Hij bleef er veertien jaar (tot
1863) en schreef in die periode zijn drama's: Oranje en Nederland, Napoleon
Bonaparte, Schuld en Boete, Jufffrouw Serklaas en Het Kind van Staat. Doch zijn
werk bepaalde zich nu niet langer tot het tooneel. Schimmel was een bekend
letterkundige geworden. Hij had kennis gemaakt met Van Lennep, die 21, met
Potgieter die 15 jaar ouder was dan hij, en werd op uitnoodiging van den laatste in
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1851 in de redactie van De Gids opgenomen . Zestien jaar maakte hij deel uit van
die redactie, kende er behalve Potgieter o.a. Zimmerman, R. Fruin en P.J. Veth,
beleefde den Huet-schen tijd en het beruchte jaar 1865, toen Potgieter en Huet zich
van den Gids scheidden, - Schimmel had tegen deze twee, schoon met droefheid
in 't hart, de partij der meerderheid gekozen.... Deze redactioneele werkzaamheid
belette hem niet in '53 ook de leiding van het tijdschrift ‘Nederland’ te aanvaarden
(hij nam haar waar tot '66, en later opnieuw tusschen '81 en '86), zij verhinderde
hem ten slotte evenmin - lest best! - zijn novellen en romans te schrijven, die
meerendeels eerst in den Gids verschenen, nl. in 1852: Een Avond bij Baronesse
de Stael, Het Directoire, in '52 Achttien Brumaire, in '55 De Eerste Dag eens Nieuwen
Levens, in '56 Een Haagsche Joffer, in '58 Twee

*)

Al vroeger, in '47 had hij met Thijm en de Bull S.J. v.d. Bergh's Spectator voortgezet, en
scherpe critiek, vooral op het tooneel, geoefend.
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Vrienden, in '60 Marry Hollis. Wanneer men den omvang al dezer werken kent, en
verneemt dat er in die jaren óok nog nu en dan uitgebreide litteraire kritieken van
Schimmel's hand in den Gids verschenen, dan staat men versteld van zulk een
productiviteit, die echter in de dagen van Van Lennep en mevrouw Bosboom geen
zeldzaamheid heeten mag. Met de verschijning van Mylady Carlisle als boek (in
'64), met den dood zijner moeder en zusters, en met het intreden van zijn nieuwen
werkkring als directeur der Amsterdamsche Credietvereeniging (in '63) werd deze
periode van Schimmel's leven afgesloten.
In Juni 1865 dan trouwde Hendrik Jan met Anna Maria Kalff. Een tijd van groot
en rustig geluk scheen voor hem aangebroken. Zijn huwelijk bleef, althans
aanvankelijk, kinderloos, doch Anna Maria, mooie, levendige vrouw, van even
pétillanten geest en even vol vernuft als hij zelf, boeide Schimmel uitermate. Haar
liefde was een zelfzuchtige - althans men heet dat zoo -, zij wilde haar man liefst
voor zich-zelf alleen hebben, gunde hem geenszins van harte aan de letteren. Het
gevolg, een belangrijke vermindering van productie, kon moeilijk uitblijven. Tusschen
'65 en '72 (Schimmels rampjaar!) niets dan: ‘Het Gezin van Baas van Ommeren’,
een zijner m.i. minst geslaagde romans, de drama's Struensee en Het Slot van
Abcou, zijn geestige kritiek op Klaasje Zevenster, misschien nog eenige gedichten
en kritieken. Op 20 Nov. 1871 zijn hoogst geluk, de geboorte van zijn, eeniggebleven,
kind, - helaas zoo spoedig gevolgd door een ontzettende ramp. Drie maanden later,
15 Feb. 1872, stierf Schimmel's vrouw.
Zij die hem toen gekend hebben, den geestkrachtigen, mannelijken man, wien
de zelfbeheersching nooit scheen te ontglippen, zij bevestigen het allen: Schimmel
was als vernietigd. Men vreesde voor zijn denkvermogen. Zijn werkkracht scheen
verlamd, de notities voor Sinjeur Semeyns lagen gereed, hij was niet in staat ze ter
hand te nemen. Toch wist hij zich te overwinnen. Het bezit van een kind, een
dochtertje, in wie de zoozeer geliefde vrouw scheen voort te leven, was zijn grootste
troost. Doch niet de eenige. Een trouwe steun bleef hem, sinds de dood harer zuster,
zij die toen dadelijk de zorg voor 't kindje op zich genomen had: Louise Maria Antonia
Kalff. Een àndere persoonlijkheid dan Anna Maria. Teeder en zacht, een en al
offerende liefde, wist zij Schimmel terug te brengen tot het eenige wat altijd blijvende
troost kon geven, z'n werk. Zij wist hem weer aan den arbeid te krijgen en, nadat
zij met hem getrouwd was (30 Oct. '73), ook te doen blijven. Zij bleek een ‘femme
d'artiste’ bij uitnemendheid te zijn Hoe dikwijls moet zij den, nu weer altijd werkenden,
man tot steun en troost zijn geweest, tot steun bij het dragen zijner, in 't klimmend
sukses, aldoor groeiend gevoel van verantwoordelijkheid, tot troost bij zijn
teleurstellingen - zijn nederlagen, zooals hij zelf ze noemde - tot steun en troost bij
bitterheid en leed, hem ook in zijn nieuwen handelswerkkring allerminst bespaard.
Schimmel heeft veel van ‘de zaken’ gehouden - toch kreeg hij er ten slotte genoeg
van. In '78 trok hij zich terug, verhuisde hij voor goed naar Bussum, naar zijn oude
Gooi-land, naar datzelfde Anna's Hoeve waar hij 28 jaar later sterven zou. Wijs
geworden, maar niet verbitterd was hij. Zijn opgewekte kijk op 't leven, zijn goed
humeur, ja zelfs zijn frissche, krachtige, altijd jeugdige geest - hij behield ze... bijna
tot het einde.
Intusschen verscheen in '75 Sinjeur Semeyns, in '78 Herinneringen, in '82
Verzoend, in '86 De Vooravond der Revolutie, in '88 De Kapitein van de Lijfgarde
(vervolg op Semeyns) in '93 Mevrouw Janson's Vriendin, werden in '78 Juffrouw
Bos, in '86 De Kat van den Tower opgevoerd. Ook zijn gedichten zagen verzameld
het licht. Voor het tooneel bleef Schimmel vol belangstelling; niet alleen zijn stukken
bewezen dat. Had hij reeds in '51, met Van Lennep, Burlage en de Bull, zitting
genomen in een commissie door den koning benoemd om ‘middelen te beramen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

tot opheffing van ons nationaal tooneel’ - een mislukte poging; het eerst benoodigde
geld, slechts 100.000 gulden was niet te vinden geweest - vijf-en-twintig jaar later,
ondanks alles optimist gebleven, zou hij beter slagen. Met A.C. Wertheim en eenige
anderen richtte Schimmel in '75 Het Nederl. Tooneel op;
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17 Dec. van dat jaar had de eerste vergadering der oprichters ten zijnen huize plaats.
Eerst bij het aanvaarden van den nieuw gebouwden schouwburg is Schimmel
opgehouden de vereeniging Het Ned Tooneel rechtstreeks te besturen, nam hij de
benoeming aan tot Eere-Voorzitter van den Raad van Beheer. In de 18 daartusschen
gelegen jaren was hij niet maar een lid van het Bestuur, hij was er de ziel, hij was
er de kracht van. Zijn mannelijk en uitgesproken karakter, zijn menschenkennis, zijn
groote vertrouwdheid met tooneel-, en ándere ‘zaken’, zijn scherp-critiseerende

H.J. SCHIMMEL

1879 (PORTRET HEM AANGEBODEN DOOR DEN FOTOGRAAF GREINER).

geest, dat alles vereenigd maakte hem tot den leider bij uitnemendheid, den chef
die de kracht en den moed had allen te doen buigen voor zijn wil. Dat een man als
hij, met zoo vaste overtuiging, en de kracht haar te doen te zegevieren, veel
tegenstand wekken moest, dat in de latere jaren van zijn beheer, toen nieuw
opgekomen kunsttheorieën de zijne regelrecht te weerspreken schenen, die
tegenstand vaak scherpe vormen aannam, het is begrijpelijk, doch niet minder dat
een instelling als het N.T. zulk een man, vooral in haar eerste levensjaren,
bróódnoodig had.
Schimmels geheele letterkundige productie behoort, evenals die van Oltmans,
Aernout Drost, Bosboom-Toussaint en Van Lennep, ja zelfs grootendeels die van
Potgieter en Alberdingk Thym, en, voorzoover zijn verhalenden arbeid betreft, ook
van Busken Huet, tot de romantiek, tot die ontzaglijke en langdurige
storm-in-de-literatuur, die overal buitenslands, in het Duitschland van Schiller, het
Frankrijk van Hugo, het Engeland van Scott en Byron, veel krachtiger dan bij ons,
men mag wel zeggen: gewóed heeft, die ons land dan ook eigenlijk eerst van buitenaf
bereikt en in dìt hoekje van Europa nooit erg huisgehouden schijnt te hebben. Over
onze heiden en weiden strijkend kalmeerde zich de orkaan tot niet veel meer dan
een stijve bries,... doch een bries die aanhield!...
De romantiek, waar kwam zij toch eigenlijk uit voort? Was het inderdaad, zooals
de bijna algemeen aangenomen theorie luidt, louter uit reactie op die andere enorme
beweging - óók een storm deze, maar niet in 't land van de kunst - die wij aanduiden
onder het veelomvattend begrip: fransche revolutie? Was niet veeleer ook die
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revolutie zelf dééls gevolg van, dééls reactie tegen: de 18 eeuw, met haar ten
wankelen top gevoerd vorsten-despotisme en vorsten-liederlijkheid, haar ideeën en
ontdekkingen, die als even zoovele springmijnen den maatschappelijken bodem
onveilig maakten, met haar sceptische ‘algemeene denkbeelden’, haar Voltairiaansch
e

cynisme, haar aanbidding der rede, de 18 eeuw, dien langen zwoelen zomeravond
der moderne tijden, waarop na korten, bliksem-doorflitsten nacht, de nieuwe dag
voor Westelijk Europa aan zou lichten? Veel was er, als ongemerkt, gebeurd onder
het tot stinkens toe bedervend bewind van koningen en hovelingen. De nieuwe
stand, de burgerij, had zich bijna tersluiks ontwikkeld, zich langzaam maar zeker
rijk gemaakt. Macht, politieke macht, was het eenige wat haar nog ontbrak. Doch
na de revolutie was die er ook, en de nietige burgers van vroeger, de kooplui en
winkeliers, de ambtenaars en fabrikanten, waren de koningen van het heden
geworden. Nu hadden ze geen behoefte meer aan de negaties der filosofie
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waarmee zij hun meesters van vroeger vernietigd hadden, hun welstand verlangde
naar positiever overtuigingen, het geloof herleefde; zij wilden nu niets meer weten
e

van die vooze 18 eeuw, dien ellendigen pruikentijd, met z'n ijzig rationalisme, z'n
verslappende scepsis, een afschuw hadden ze er van, en naar vroegere krachtiger
perioden, naar de heldendaden van hun ras, tot in de geestdrift-volle middeleeuwen
terug gingen hun gedachten. Verwachten zij, in hun krachtsgevoel, niet een nieuw,
zij het dan burgerlijk, heldentijdvak? Om er zich in te herkennen, zich er in te
verlustigen, grepen zij naar de geschiedenis. Doch zie, reeds vele hunner zonen o, er is geen eind aan de reeks van gevolgen en tegenstellingen! - namen ergernis
aan de plat-prozaïsche, burgerlijke bevredigdheid der nu materieel zoo welvarende
klasse waartoe zij behoorden; zij hadden den strijd niet meegestreden, het geluk
der overwinning niet gesmaakt; ver terug lagen weldra de triomfen! Wat die zonen
en kleinzonen om zich heen zagen, het was wel allesbehalve een nieuw
heldentijdvak! Zij leerden van hun vaders de bewonderde geschiedenis, zij genoten
er van op hun beurt, zij droomden er zich in weg, uit hun eigen burgerlijk platte leven
weg, naar tijden van heviger tegenstellingen, meer hoog en laag, meer grootheid
van daden en persoonlijkheden. Zij dweepten met de geschiedenis, en zij hielden
haar aan hun tijdgenooten voor, zoo schoon als zij haar zagen, opdat ze zich
spiegelen zouden, zich kennen in al hun nietigheid.
Doch al dit gebeuren, dat in de ons omringende groote landen, met hun zooveel
intenser maatschappelijk en artistiek leven, tot zulke ontzaglijke dimensies kwam,
vertoonde zich binnen onze grenspalen slechts in het klein. Aan den grooten
stormloop der romantiek van 1830 hebben wij hier niet van ganscher harte
meegedaan. De ziekelijke Oltmans was eigenlijk ons eenige vurige
mede-dweper-en-strijder, Aernout Drost had al litteraire neigingen die zijn geestdrift
temperden, hij vond bevrediging in stijl en bereidde den weg voor Potgieter. Van
Lennep, een veel te jolige, losbandige geest om aan ernstigen strijd deel te nemen,
en de later komenden: Potgieter, mevr. Bosboom, Bakhuizen van den Brink,
Schimmel, zij hadden de periode van ‘sturm und drang’ nooit meegeleefd, zij waren,
op jeugdigen leeftijd al, verstandige lieden, een beetje al te vernuftig-verstandig
misschien, een ietsje nuchter soms. Ook hun aller leven is - zooals Verwey van
Potgieter getuigt - ‘beheerscht door bewondering van het voorgeslacht,’ ook hun
hartstocht was de geschiedenis. Maar niet zoo dronken-makend was hun geestdrift,
dat hun geest er door beneveld worden kon, hun geestigheid niet tot z'n recht komen.
Zij waren Hollanders en hun bewondering voor de bloeiperiode van hun land, voor
e

de 17 eeuw, bracht hen tot studie van die tijden. Zij vonden er kracht, deugd, geloof,
maar poëzie tevens en geest, humor en scherpte van satyre. De ontwikkeling van
Potgieter is een zeer bizondere, zijn verfijnde dichterlijkheid en zucht naar het
vóór-alles-litteraire bracht hem tot een stijl, bij welker schittering die zijner
tijdgenooten mat schijnt, maar die voor lang-ademig werk onbruikbaar geweest zou
zijn; ook Bakhuizen, die de eigenlijke litteratuur voor de eigenlijke geschiedenis liet
varen, vierde zijn kunstenaars-lusten alleen in den vorm. Doch Bosboom-Toussaint
en Schimmel konden noch wilden hun fantasie aan banden leggen, hun
scheppingskracht door stijl verfijnen en beteugelen. Zich verdiepend in de
geschiedenis, in de historische persoonlijkhen vooral, zagen zij die in hun verbeelding
vóór zich, en zij hadden de dringende behoefte ze door 't werk van hun geest als 't
ware te herroepen. Schimmel vooral wilde ze opnieuw doen spreken en handelen,
hij wilde ze zién en doen zien, was het dan maar op het tooneel. En ‘de dramatist
Schimmel werd de vader van den novellist,’ heeft Zimmerman opgemerkt.
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Het zou mij te ver voeren, hoe interessant het ook moge zijn, hier op alle punten
een vergelijking te trekken tusschen Schimmel en zijn tijdgenooten van den
historischen roman. Het zijn gewoonlijk mevr. Bosboom en Van Lennep met wie hij,
in één adem, wordt genoemd. Welnu, ik geloof dat zijn plaats - wat de waarde van
zijn werk betreft - ook tusschen hen in ligt. Zie ik wel, dan was mevrouw Bosboom
een dieper voelende persoonlijkheid en grooter artieste,
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Van Lennep daarentegen veel wufter en oppervlakkiger, den ernst van het
kunstenaarschap missend. Dien ernst bezat Schimmel in hooge mate,
oppervlakkigheid en scepticisme waren hem een gruwel, hij gáf zich aan zijn werk,
nauwgezet en gewetensvol. Zijn werk mag haastig zijn, het is nooit slordig; altijd
correct - hoe kende hij zijn taal! - altijd de moeite waard, altijd goed gezelschap,
*)
‘altijd een meneer’ De historische romans van Van Lennep zijn jongensboeken,
die van Schimmel kan men ook als volwassen, en zich liefst niet met
kinderachtigheden ophoudend, mensch ten volle genieten. Mevrouw Bosboom's
kunst, stellig door dieper hartstocht gedragen, uit die gedragenheid o.a. in een
prachtig-breede voordracht, haar toon is voller, zwaarder dan die van Schimmel.
Maar ook zijn woord is pittig en welgekozen, raak en puntig, zijn volzin, althans in
den historischen roman, gespierd en veerkrachtig, zijn periode stevig en welafgerond.
Zelfs treft ons vaak een zwierigheid in zijn stijl die zonder twijfel aan de gedurige
knettering van zijn geest is te danken. Schimmel's stijl moge zich minder zwaar
rhytmeerend, minder statig-golvend voortbewegen als die van mevrouw Bosboom,
hij is dan ook een levendiger, geestiger persoonlijkheid; ironisch, scherp-satyrisch,
snijdend sarcastisch weet hij te zijn. Had Van Lennep zijn geestigen Ferdinand
Huyck niet geschreven, hij zou eigenlijk amper in aanmerking kunnen komen voor
een vergelijking met Schimmel, die hem als objectief, zuiver episch verteller maken
en

LOUISE MARIA ANTONIA KALFF EN H.J. SCHIMMEL,

1903.

breken kan. Voorliefde voor een of meer zijner personen is bij Schimmel uiterst
zelden merkbaar. Zijn menschelijkheid valt niet dadelijk op, doch blijkt als men een
boek van hem geheel gelezen heeft en, het overmijmerend, de handelingen aller
personen verklaarbaar en dus vergeeflijk acht. Niet ‘sympathiek’ zijn de meeste
zijner personen - wie was ook de criticus die hem verweet dat in Mylady Carlisle de
eenige beminnelijke persoon een half-waanzinnige is? - doch zelfs zijn schurken,
zijn marqués, het zijn ménschen.
Een van Schimmels puntigste critieken is die op Klaasje Zevenster (Gids '66 III).
‘Zou het feit,’ zoo vraagt hij daar, ‘dat de hoofdpersonen niet of ten deele slechts
gelukt en de figuren, die alleen ter loops optreden, meest zoo goed geslaagd zijn,
niet tot de onderstelling gerechtigen, dat de auteur beter waarnemer is van
*)

e

De opmerking is van Van der Goes. Zie de Nieuwe Gids, 1 Jg., deel II, bl. 157.
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verschijnselen dan ontleder van oorzaken, dat hij een of ander gebrek meesterlijk
weet te stempelen, maar dat hem de heerschappij over een karakter, dat
verschillende phases doorloopen en zich daarin logisch ontwikkelen moet, ontglipt;
dat wat er geestigs en puntigs in zijn schepping is, het aanzijn dankt aan de impulsie
van het oogenblik, en dat het doordenken zijner karakters, de ordening en schikking,
de psychologische kritiek, wat Mevr. Bosboom-Toussaint haar hoogen rang als
kunstenaresse verzekert, buiten den aard ligt van zijn talent?’ Juist, het doordenken
van zijn karakters, de psychologische kritiek! Daarin muntte met mevr. Bosboom
ook Schimmel uit. Zijn karakters zijn niet ‘modern’; ik bedoel het weifelende,
schijnbaar inconsequente, verwarrend ingewikkelde, wat den
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personen van onze tegenwoordige romans zoo vaak eigen is, dat zeer zeker echte
en zuiver menschelijke, men vindt er al wel sporen van in Schimmels romans, maar
verweg de meeste zijner ‘characters’ zijn toch wat men noemt: uit één stuk,
consequent ‘doorgedacht’, al hun woorden, al hun daden met elkaar in
overeenstemming. Men schatte de denkkracht, hiertoe vereischt, niet gering en
herinnere zich daarbij het aantal der handelende personen in een roman als Carlisle
b.v. Maar die denkkracht verbaast nog meer, als men de zoozeer ingewikkelde
intrige van zulke verhalen in gedachten nagaat, daarbij begrijpt dat die heele
geschiedenis zich van te voren in het brein des schrijvers moet hebben voltooid, en
dan nog gedenkt dat zulk werk werd gemaakt tusschen druk en zorgvol zaken-,
redactie- en vereenigingswerk in!

SCHIMMEL'S WERKKAMER SINDS

1878.

Dat Schimmel's historische romans het van zijn moderne winnen, is van algemeene
bekendheid. Zijn geesteshouding, zijn stijl en manier, ze leenden zich maar
nauwelijks tot het schrijven van romans welker handeling in den tegenwoordigen
tijd voorviel. Huet die het Gezin van Baas van Ommeren deerlijk aftakelde, maar
aan Mylady Carlisle den zoozeer verdienden lof niet onthield, noemt ‘Nel’, het meisje
uit den Tower, een ‘voortreffelijke psychologische studie’, maar constateert niettemin,
en m.i. zeer juist: ‘Kolossale gebeurtenissen zijn zijn lievelings-onderwerpen. Zijn
geest heeft behoefte aan het vermalen van geheele tijdvakken der
wereldgeschiedenis.’ En hij voegt er bij: ‘Ongemeene wilskracht is noodig om uit
liefde voor de vaderlandsche letteren zich al den arbeid en al de teleurstellingen te
getroosten van zulk een streven onafscheidelijk’. Juist, ongemeene wilskracht, maar
ook onge-
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meene liefde, niet alleen voor de vaderlandsche letteren, maar ook - en vooral voor de groote tijden en groote persoonlijkheden der historie, een Prins Willem III,
een Mylady Carlisle, een Napoleon, een Struensee. De geestdrift voor zulke figuren,
de enthousiaste belangstelling in hun tijd, dróég Schimmel als hij aan 't schrijven
was van zijn historische romans en deze geestdrift ontbrak waar hij het had over
‘den nietigen nazaat’ - om een woord van hem zelf te gebruiken.
Daarbij komt dat hij verplicht was, bij het schrijven van de dialoog in die boeken,
zijn geest en vernuft - waaraan wij zulke gansch ónrealistische, maar ten hoogste
boeiende en vermakelijke gesprekken in zijn historische romans te danken hebben
- al te veel aan banden te leggen. Een enkele maal, b.v. waar het een juffrouw Paats
gold - die mooie karakterstudie, grootste bekoring van den roman ‘Verzoend’ - kon
hij nog wel eens loskomen, zijn sarcastischen geest laten gaan, maar de
alledaagsche menschen van tegenwoordig te laten praten in den metaforischen stijl
der hoven van Karel I en Karel II, dit was toch ook Schimmel wat te sterk. Zoo
ontstond een dialoog die den geest, de pittige belangrijkheid van het romantisch
genre miste, zonder de karakteriseerende natuurlijkheid van het realisme te bezitten.
Neen, Schimmel is vóór alles de schrijver van Mary Hollis, Mylady Carlisle, Sinjeur
Semeyns en de Kapitein van de Lijfgarde. Zijn andere historische novellen lijken
slechts aanloopen geweest te zijn tot deze romans. Van de vier stel ik Hollis en
Carlisle het hoogst. De periode waarin deze beide boeken geschreven werden
(1859-64) schijnt Schimmel's sterkste geweest te zijn. Een vertelkunst gaf hij toen,
die niet de realistische was, dat dan ook geenszins beoogde - de schrijvers van die
tijden waren gewoon het begrip realisme met het woordje ‘plat’ te verbinden -, een
vertelkunst echter die men misschien het best met het epitheton ‘voornaam’
karakteriseeren kan. Er ligt als een metaalglans over deze boeken, zoo koel en
vast, duurzaam-degelijk zien wij ze voor ons, nadat ze zich, bij langdurige lezing,
kompleet in ons begrip zijn komen schuiven.
En het tooneelwerk? Lezer, ik heb nooit een stuk van Schimmel zien vertoonen
Ik heb er wel enkele gelezen, maar tooneel moet men zien. Het laatst - verleden
jaar nog - is zijn ‘Kind van Staat’ opgevoerd. Het schijnt velen voldaan te hebben.
Toch zijn er geen teekenen die wijzen op een standhouden in de woeling der tijden
van deze tooneelkunst. Daartegenover staat dat Schimmels historische romans nog
steeds door duizenden genoten worden, en dat dit genre, door sommigen zijner
tijdgenooten reeds omstreeks 1860 verouderd genoemd, juist in den laatsten tijd,
zij het dan ook met gewijzigde artistieke bedoelingen, opnieuw schijnt te herleven.
Van Schimmel's critische gaven heeft Elseviers uit de eerste hand mogen
profiteeren. Niet dat onze oud-redacteur critische opstellen in de kolommen van dit
maandschrift heeft gepubliceerd, doch bij de beoordeeling van inzendingen bleek
zijn ruime, onbevooroordeelde waardeering van alles waar talent in leefde. Nooit
vroeg hij: wie heeft dit geschreven, altijd: wat is dit. En hij kon, soms met 'n enkel
woord, voortreflijk karakteriseeren.
Tot in de laatste maanden zijns langen levens heeft Schimmel zich met litterairen
arbeid beziggehouden. Een nogmaals gecorrigeerde Mary Hollis ligt gereed voor
als er een nieuwe druk van noodig zijn zal. Hij had een dikken bundel aanteekeningen
voor een roman uit den Keezentijd verzameld....
Ik acht mij niet bevoegd hier te spreken over een andersoortigen arbeid waarmede
zich de oude schrijver in het laatste deel zijn levens meer en meer occupeerde. Ik
meen zijn wetenschaplijk onderzoek naar het spiritisme, waarbij zijn schoonzoon
de Fremery hem zoo ijverig en talentvol ter zijde stond. Geoorloofd is het evenwel
hulde te brengen aan den levendigen geest, die, niet door vooroordeelen geplaagd,
zoeken bleef tot aan het einde.
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Hulde - hoe weinig begeerde hij haar! ‘Mijn tijdgenooten hebben mij gelezen, dat
was de eenige hulde die ik wenschte’, zoo zei hij eens. Plannenmakers voor
gedenksteenen of borstbeelden mogen het zich herinneren! Maar ook voor anderen
werd het hier herhaald: Schimmel lézen en herlézen, ziedaar de beste hulde die gij
hem brengen kunt.
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GEBED VOOR DEN MAALTIJD. COLL. HERTOG VAN RUTLAND, BELVOIR CASTLE.
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Jan Steen, door dr. A. Bredius.
Lang verguisd, voor een grappenmaker versleten, beschouwd als een schilder,
wiens werken hoogstens dienen konden, ons eens goed aan het lachen te brengen,
thans geeerd als een der grootste meesters van het penseel, bewonderd als een
de

der grootste schilders onzer XVII eeuwsche school, ja, als een der grootste
schilders van alle eeuwen en alle scholen - dat is J a n S t e e n !
Van nauwelijks één schilder zijn meer anecdotes verteld, geen ander is meer
uitgemaakt voor een drinkebroer, een kroegbaas, die - zoo zeî men - slechts nu en
dan, als hij nuchteren was, een geestig schilderijtje maakte. Spreekt men niet nog
van ‘een huishouden van Jan Steen’ als men het toppunt van bandeloosheid wil
aanduiden?

DE DRONKEN VROUW. COLL. BREDIUS.

Reeds alleen omdat wij nu weten, dat die veelbelasterde kunstenaar, die reeds
op 53-jarigen leeftijd stierf, meer dan achthonderd schilderijen achterliet, waaronder
er zeer uitvoerige zijn met een groot aantal figuren, kunnen wij aannemen, dat hij
geen dronkaard was; en, was hij misschien geen goed financier - hij bleef groot
kunstenaar tot zijn laatsten dag toe.
Zeker, hij was geen kniesoor, hij heeft zeker het vroolijke, jolige leven liefgehad
en geleefd en was niet wars van een frisschen roemer, maar zijn kunst hield hem
steeds boven het lage, het gemeene.
En waar dikwijls teleurstelling en miskenning zijn deel zullen geweest zijn, moet
de humor, die ons nog thans uit zijne werken tegenschittert, hem tot troost verstrekt,
hem over veel bitters heen geholpen hebben.
Het werk van onzen schilder is zeer verschillend. Zijn beste staat gelijk met het
uitnemendste der Grootsten. Dan weet men niet wat méér te bewonderen: de
volmaakte teekening, de voortreffelijke compositie, de harmonische kleur, of de
geestige uitdrukking van het karakter. Als karakterschilder is J a n S t e e n door
niemand overtroffen. Niemand heeft in een klein kopje meer ondeugende schalkheid,
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guitiger lach, soms, bij een patient van zijne ‘operateurs’, pijnlijker gelaatsuitdrukking
weten te leggen, dan hij. De meest uiteenloopende gemoedsuitingen op het gelaat
van een jong meisje, een oude waardin, een listig kwakzalver, een sluw oplichter,
een beschonken vrouw weet hij met een levenswaarheid te schilderen, die onze
bewonderende verbazing wekt. En hoe meesterlijk zijn de slapende menschen, die
hij op zijn doeken vereeuwigd heeft! Wij denken er bij aan R e m b r a n d t 's
onvergelijkelijke krabbels van slapenden, terecht op dit gebied als éénig bekend.
En zijn lachers! Slechts H a l s kan hierin zijn evenknie genoemd worden.
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DE AANBIDDING DER HERDERS. GRAAF PININSKI, LEMBERG.

Zijn kleur is zeer verschillend. In zijne beste schilderijen heerscht een zeer
harmonisch koloriet; bij krachtige kleuren in de kleedij zijner personages, waarbij
soms zijde, satijn of fluweel meesterlijk uitgedrukt zijn, wordt de algemeene toon
niet verstoord. Perzische tapijten weet hij te schilderen als de besten; zijn stillevens
in 't klein evenaren die onzer grootste stillevenschilders. Soms is hij in de verlichting
zijner tafereelen wat conventioneel; hij ondergaat minder dan vele zijner tijdgenooten
den invloed van Rembrandt's lichtdonker. Toch hebben sommige schilderijen van
J a n S t e e n , die hij te Haarlem schilderde, een krachtiger lichtdonker, dat hij
zonder twijfel aan A d r i a e n v a n O s t a d e ontleende. Deze schilder heeft wellicht
meer dan eenig ander een zekeren invloed op zijn werk geoefend. Als voorbeeld
hier te lande haal ik de Kermis aan, in bruikleen aan het Mauritshuis afgestaan. In
een vermakelijk stuk, waarin hij zich zelf lachend met drie andere personen driekwart
levensgroot uitgeschilderd heeft, waarvan één exemplaar zich te Augsburg, een
ander in mijne verzameling bevindt, duidt de zeer breede toets, het zeldzame brio
der peinture op een tijdelijken invloed van F r a n s H a l s .
W e i j e r m a n vertelt ons, hoe dit breed gesmeerde en zeer afwijkende stuk op
één morgen geschilderd werd. Het was een ‘wedspel’ met F r a n s v a n M i e r i s
aangegaan om een stuk van bepaalde grootte in den kortst mogelijken tijd te
schilderen, en stelt voor ‘drie Redenrijkers, die uyt een venster laagen te zingen op
een Boerenkermis’ (zie bl. 23). Het scheen ‘een mirakel aan de Konstkenners, hoe
het doenlijk was om binnen dat eng bestek des tijds zo een zaak te voltooyen, want
het was al op en top opgemaakt vóór dien zelven middag. F r a n s v a n M i e r i s
belee zijn verlies, voldee den inhoud van het wedspel en daarmee was en bleef de
vriendschap in den ouden haak.’
Maar J a n S t e e n was tè oorspronkelijk om niet bovenal zich zelf te zijn in zijn
werk. En welk onderwerp hij ook aanpakte, altijd wist hij er zóóveel van zich zelf in
de

te geven, dat iemand, die maar eenigszins vertrouwd is met onze 17 eeuwsche
kunstenaars, zijn hand er alras in herkent. Of hij een bijbelsch of mythologisch
onderwerp schildert, ja, zelfs een portret van een heer te paard, men herkent er
spoedig J a n S t e e n 's penseel in.
Deze schilder bezit in hooge mate, wat behalve F r a n s H a l s maar aan weinige
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Hollandsche schilders eigen is, een kostelijken humor. Die tintelende en rijk-vloeiende
stroom van humor verraadt zich bijna in elk zijner schilderijen. Zelfs in zijn bijbelsche
stukken, kan hij het niet altijd laten, dien humor te doen spreken. Zie bijv., op die
ééne Aanbidding der Herders, dien knielenden man met zijn schijnheilige
boeventronie! Te Kopenhagen bevindt zich een zeer groote schilderij voorstellende
de intocht van David na het verslaan van Goliath. Ik durf hier niet vertellen, wat een
jongen op den voorgrond doet om zijn verachting voor den daar liggenden kop van
Goliath te kennen te geven.
En welk een menschenkenner was die schilder! Wat had hij alles geobserveerd
en hoe wist hij het opgemerkte weer te geven! Op dat heerlijk gebed voor den
maaltijd bij den Hertog van Rutland bijvoorbeeld. De moeder wijst het kleinste kind
hoe het de handjes vouwen moet - het gaat nog maar heel gebrekkig! - het jongetje
kijkt lachendverlangend naar het eten dat de knappe meid juist op tafel zet. Vader,
met prachtige gevouwen handen, die den bonten muts vasthouden, kijkt ook met
belangstelling naar de dienstbode, terwijl de hond aan zijne knieën wacht op een
stukje. Boven de tafel hangt die eigenaardige schel in een ring die aan onze
modernste schelinrichtingen aan tafel herinnert; op den ring (Geef ons Heer) ons
dagelijcks Broot. De uitvoerige schildering van alle details leidt onze aandacht niet
af van die heerlijke figuren.

HET BEDORVEN HUISHOUDEN. COLL. SCHLOSS, PARIJS.

Hetzelfde onderwerp behandelt J a n S t e e n op een kleiner schilderijtje, hier
afgebeeld (bl. 22), in de Verzameling Salting te Londen, vroeger bij den Hertog van
Leuchtenberg.
Weer heel anders van compositie, geeft hij hier toch hetzelfde kind (z i j n dochtertje
zonder twijfel) dat bezig is haar gebedje te stamelen, terwijl de vader reeds het
brood snijdt. Moeder kijkt aandachtig naar de jongste spruit; de allerliefste jongen
die naast zijn vader staat, kijkt u met zijn guitige oogen vriendelijk aan. Dit stukje is
als kleur en fijnheid van uitvoering tot S t e e n ' s grootste meesterstukken te rekenen.
De vrouw draagt een geel jak en blauwen rok met een grauw-blauw boezelaar,
kleuren die opmerkelijk aan V e r m e e r herinneren. Daartegen staat prachtig het
oranjeroode potje op de tafel en het witte tafelkleed. De jongen heeft een geelachtig
grijs buis; de kleine meid een groen pakje, dat door het verteeren van het geel
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blauwer geworden is dan het bedoeld was. De openstaande deur rechts met een
Israëls' achtig kijkje in het groen geeft een mooie diepte aan dit meesterstukje. Het
is niet
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DE MAALTIJD VAN KANAÄN. FRED. MULLER

& CO., AMSTERDAM.

moeilijk dit stuk te dateeren. Het dochtertje van J a n S t e e n dat er op staat, was
in het eind van 1653 geboren; het schilderijtje dus denkelijk omstreeks 1655 of 1656
ontstaan. In zijn volle kracht is onze meester echter eerst als hij op zijne wijze de
zwakheden van het menschdom - ik zal niet zeggen geeselt - maar aan de kaak
stelt. Hij brengt ons dan wel eens in bedenkelijk gezelschap, op verdachte plaatsen,
maar wij vergeven hem dit àl te gaarne, want altijd schenkt hij ons een hoog
kunstgenot. Ik herinner aan dat wonderwerk in het Louvre: de jonge man, door wijn
bedwelmd, die in een suspect huis geplunderd wordt (zie bl. 18). Teekening en
geheele uitvoering van dit stuk zijn van de hoogste voortreffelijkheid.
Niet minder schoon is het stuk met de slapende dronken vrouw in de Verzameling
Van der Hoop - 's Rijks Museum (bl. 17). Welk een pracht van compositie, en hoe
goed is dat bijschrift, dat op den ouden man van die vrouw doelt: wat baet er kaers
noch bril, als den uijl niet sien en wil!
De dronkenschap! Houbraken en Weyerman vertellen maar over en over dat J a n
S t e e n zoo gaarne ‘na het Wijnhuis om een pintje’ ging. Zou hem het bewustzijn
van eigen zwakheid op dat punt zoo dikwijls naar dit onderwerp doen grijpen? Op
eén stuk der Leidsche Tentoonstelling, hier afgebeeld, zien wij een oude vrouw, die
op bijna walgelijke wijze de gevolgen van hare onmatigheid gaat boeten. Maar hoe
verzacht de kunstenaar deze scène door dien grappigen jongen op den voorgrond,
die ons onwillekeurig doet lachen, de bacchantische dolheid van het jonge paar
achter de dronken vrouw, en den zeldzaam fatsoenlijken blik van dat varken rechts,
dat zich met zijn sober voedsel tevreden stelt!
Een ander, zeer beroemd stuk van J a n S t e e n bevondt zich mede op de
tentoonstelling: de ‘bedorven huishouding’, waarin de schilder op treffende wijze de
gevolgen van zorgeloosheid en onmatigheid schetst. De reproductie van dit werk
(uit de Verzameling Schloss te Parijs, zie bl. 15), maakt elke beschrijving
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DE DRONKEN VROUW. 'S RIJKS MUSEUM. VERZ. VAN DER HOOP.

overbodig. Ik wijs slechts op de uitmuntende samenstelling, den fijnen geest die uit
elk détail spreekt. Als wij Houbraken herlezen, (die in elk geval zeer overdreven
heeft) vragen wij toch: spreekt J a n S t e e n soms hier tot ons uit eigen ervaring?
Gaarne zet de schilder een kort devies op zijne schilderijen. Bij al die aardige
meisjes die hij ons laat zien op het oogenblik, dat de dokter ze bezoekt - en welk
een beeld van sommige ‘chirurgijns’ van zijn tijd geeft hij ons! - schrijft hij dikwijls:
hier baet geen medecijn, het is der minne pijn!
Op een vroolijke partij, waar alleen joligheid, gejoel en getier is, en waarvoor zijn
eigen familie dikwijls als model zat, lezen wij:
‘Soo als d'ouden songen, pijpen de jongen.’
Op zijn ‘bedorven huishouding’ schrijft hij; ‘in weelde siet toe’; of: ‘soo gewonnen
soo verteert.’
Geen onderwerp of J a n S t e e n dorst het aan; en al mogen zijne historie-stukken
soms bijna parodieën geworden zijn, toch blijven zij kunstwerken door tal van aardige
trekken, door den geest des schilders, die telkens door alles heen gluurt. Kan men
*)
bijv. aardiger voorstelling zien van den Sabijnschen Maagdenroof, van den Maaltijd
van Kanaän, herhaaldelijk door hem op het doek gebracht, van Ahasverus en Esther,
van den Verloren Zoon, van Lazarus en den rijken man, Simson en de Filistijnen,
†)
Mozes die het water uit de rots slaat, het huwelijk van Tobias , Johannes

*)
†)

Dertig jaren geleden zag ik dat stuk te Amsterdam voor f300 verkoopen. Nu is het in Amerika
bij den milliardair Clark!
Zijn meester Knupfer had dit ook reeds geschilderd! (Museum Kunstliefde, Utrecht).
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de Dooper, predikende in de woestijn, - ja zelfs van de Emmausgangers, waar hij,
in tegenstelling met R e m b r a n d t , die het bijbelverhaal op den voet volgt, de beide
pelgrims in een diepen slaap, een soort van hypnose, voorstelt, terwijl de
verdwijnende Jezus zóó aangeduid is, als of de verschijning een droom ware
geweest. Van de geboorte van Christus bevonden zich toevallig twee verschillende
‘lezingen’ op de Leidsche tentoonstelling.

DE BOER DIE KOUD EN WARM BLAAST. COLL. BREDIUS.

Een ervan vindt men hier afgebeeld. Het meest is J a n S t e e n echter op zijn dreef,
als hij grappige tooneeltjes uit zijn dagelijksche omgeving kan schilderen. Niet altijd
grappig. Zijn ‘gebed voor den maaltijd’, een onderwerp, zeer dikwijls door hem
behandeld, wij zagen het reeds hiervoren, is een trouw beeld van een gevoelig
moment in het huiselijk leven. Maar hoevele tooneelen staan daar tegen over, waarbij
ons de tranen in de oogen komen van het lachen! Die gulle maaltijden, waar alles
pret en joligheid is, die kleine tooneeltjes van vrijerij tusschen jongen en ouden van
dagen, die rookers en spelers, Wijntje en Trijntje, kermissen en markten, de Notaris,
een huwelijk sluitend, met al wat daarbij te pas komt, hanengevechten, plunderingen,
genoegelijke samenkomsten bij kegelspel of dans, de bekroonde stier, in optocht
rondgeleid, bakkers, vischkoopers, alchymisten, schilders of beeldhouwersateliers,
rederijkers - wat niet al! En al lijken enkele schilderijen een beetje op elkander,
telkens weet hij wel weer een andere compositie te bedenken, altijd is hij weer frisch
en oorspronkelijk. En al zijn zijne composities wel eens wat overvol, al lukte de eene
hem beter dan de andere, als wij zijn werk in zijn geheel beschouwen, worden wij
vervuld van bewondering over zijne gave van samenstelling. Bijna steeds vinden
wij een zeldzame éénheid in zijne stukken. Daar is een onderling verband tusschen
al zijne figuren, geen enkele valt er uit of kan gemist worden.
Men maakte er J a n S t e e n wel eens een verwijt van, dat niet al zijn werk even
hoog staat. Maar is dat niet bij alle schilders het geval? En kan men het hèm nog
kwalijk nemen, die, slecht betaald, veelal om den broode moest schilderen, en niet
stil zat - men denke aan die ruim 800 schilderijen in dertig jaren geschilderd! -
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Gedurende zijn leven is zijn werk zeer slecht betaald. Het ging hem als den meesten
schilders van zijn tijd. Alleen zijn stadgenoot D o u , een M i e r i s , zij die toen het
meest peuterige werk maakten, konden op hoogere prijzen rekenen. Gedurende
zijn leven vind ik te Leiden schilderijen van J a n S t e e n betaald met hoogstens f
48.-.
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DE DUIVENTIL. COLL. DE JONGE, PARIJS.

C a r e l d e M o o r taxeert in 1676 een tabakrookende vrouw van hem op f 15. de

en eenige triktrakspelers ook op f 15. -. Eerst in het begin der 18 eeuw wordt zijn
werk verzameld en hooger geschat en in de Veiling Tierens, 1743, brengt de
beroemde St. Nicolaasavond f 685. - op, terwijl noch O s t a d e , noch v a n d e r
W e r f f , noch B r o u w e r , noch E g l o n v a n d e r N e e r op die veiling zulk een
hoogen prijs halen! Thans zijn enkele schilderijen reeds met f 12,000 à f 20,000
betaald en m.i. met recht.
*)
Over het leven van onzen schilder zijn wij reeds tamelijk wel ingelicht. Sedert
V a n W e s t h r e e n e in 1856 zijn uitmuntend boek over hem uitgaf, zijn wij heel
wat meer over hem te weten gekomen. De oudste bronnen zijn H o u b r a k e n en
W e i j e r m a n . Eigenaardig is het, dat W e i j e r m a n , die H o u b r a k e n meest
naschrijft, hier uitvoeriger is dan zijn voorganger en een paar onwaardige praatjes
over J a n S t e e n voor leugens uitmaakt. Een daarvan is, dat de schilder,
vernemende, dat panharing, in groote hoeveelheid gebruikt, den dood door de pest
kan veroorzaken, een wagen vol van die visch koopt om het zijn jongens op te laten
eten, ‘denkende 't ergste dat 'er van komen kon, was 't Kerkhof, en dat zou groote
rust in huis maken.’ Hoe H o u b r a k e n aan zulk een gemeen praatje komt, is
moeielijk te begrijpen. Een andere zaak is, dat J a n S t e e n zijn kinderen telkens
en telkens weer als modellen gebruikte; en daarbij weet hij zijn spruiten zoo
bekoorlijk, aantrekkelijk en guitig voor te stellen, dat men slechts mag aannemen,
dat hij met die aardige kinderen

*)

In een uitvoeriger werk over J a n S t e e n , waaraan ik bezig ben, hoop ik nog meer
mededeelingen over zijn levensgeschiedenis te kunnen geven. Ik wensch echter daarvoor
nog een bizonder onderzoek in de archieven van Haarlem en Leiden in te stellen.
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LABAN ACHTERHAALT JACOB. MUSEUM. LEIDEN.

dweepte, met ze speelde en malde en ze zeker niet gaarne had willen missen.
J a n S t e e n werd in de tweede helft van 1626 te Leiden geboren. Zijn vader,
H a v i c k J a n s z . S t e e n , was een gezeten burger der Sleutelstad, zijn familie
had daar reeds langen tijd in eere gezeteld, en van beroep was hij brouwer, brouwer
in ‘de Hellebaert.’ Hij kon in 1670 toen hij overleed, en zeker meer dan eens zijne
zoons J a n en W i j b r a n d bij had moeten springen, nog aan ieder zijner vier
kinderen f2100 nalaten.
Evenals R e m b r a n d t zou J a n S t e e n het begin van een akademische
opleiding ontvangen. In November 1646 toch vinden wij J o h a n n e s S t e e n , 20
jaar oud, als student ingeschreven in het oude Album Studiosorum van de Leidsche
Universiteit. Maar lang zou hij daar niet vertoeven. W e i j e r m a n vertelt toch, dat
hij bij den schilder N i c o l a e s K n u p f e r te Utrecht in de leer ging, om later bij
O s t a d e en V a n G o y e n op het atelier te werken. Daar hij reeds drie jaren later
met V a n G o y e n ' s dochter trouwde, moet dit oponthoud aan de Akademie maar
zeer kort geweest zijn. Het schijnt ook vast te staan, dat vele schilders zich aan de
Universiteit slechts lieten inschrijven om vrijdom van wijn- en bieraccijns te erlangen.
Sommige werken van K n u p f e r , een Duitscher, in 1603 te Leipzig geboren,
omstreeks 1630 leerling van A b r . B l o e m a e r t te Utrecht, vertoonen wel eenige
overeenkomst met J a n S t e e n ' s kunst. Ik wijs bijv. op dat alleraardigst stukje in
het Museum Kunstliefde te Utrecht, dat de bruid van Tobias, haren bruigom op het
echtelijk ledikant wachtende, voorstelt. 18 Maart 1648 wordt onze schilder
ingeschreven in het toen pas gestichte St. Lucas Gilde. Maar kort daarna treffen wij
hem in den Haag aan. Daar woonde J a n v a n G o y e n , en bij hem zou hij het
landschapschilderen leeren. Nu,
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GEBED VOOR DEN MAALTIJD. COLL. SALTING, LONDEN.
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dat heeft hij geleerd, en sommige zijner stukken zijn meer landschap dan
figuurschildering.
Tevens vrijde hij V a n G o y e n 's dochter Margaretha en trad met haar 3 Oct.
*)
1649 in den echt. J a n S t e e n was katholiek en liet bijgevolg zijne kinderen in de
R.K. Kerk in de Oude Molstraat doopen. 6 Febr. 1651 T h a d a e u s , 12 Dec. 1653
E v a . Daar hij in 1654 schutter werd in het Colombijne Vendel, kan men aannemen
dat hij van 1649 tot in 1654 te 's Gravenhage woonde. Dat hij niet in het Gildeboek
van St. Lucas aldaar voorkomt, ligt aan het ontbreken van eene bladzijde.

DE REDERIJKERS. F. KLEINBERGER. PARIJS.

Nu vertelt W e i j e r m a n , dat J a n S t e e n bij zijn huwelijk f 10.000 mede kreeg
en dat zijn vader hem in een brouwerij te Delft zette. De documenten laten mij hier
nog een beetje in den steek. Bewezen is, dat de schilder 1654 de Brouwerij ‘de
Slange’ te Delft huurde, voor 6 jaren, tegen f400 's jaars. Maar drie jaren later heet
hij, met zijn vader H a v i c k S t e e n ‘in companie gewesene brouwers in ‘de Roscam’
te Delft! De vader vervangt den zoon, en laat door iemand de achterstallige
penningen te Delft ophalen. In dien tijd zal het koddige voorval plaats gevonden
hebben, dat Houbraken ons vertelt. De brouwerij verliep; er was geen bier, hoewel
de klanten er genoeg om maanden en het huis vol mout was. J a n S t e e n liet
fiolen zorgen, tot zijn vrouw hem ernstig onder het oog hield, ‘dat hij de Brouwerij
behoorde levendig te houden.’ Wat doet onze oolijke schilder? Hij laat den grooten
ketel door de knechts vol water pompen, koopt een aantal eenden, en laat die in
den ketel zwemmen nadat er een hoeveelheid mout in geworpen is. De beesten,

*)

Uit niets is tot nu toe gebleken, dat Houbraken's verhaal omtrent dit huwelijk (dat
hoognoodzakelijk zou geworden zijn) waarheid behelst. De schilder trouwde Oct. 1649 en
zijn oudste zoon is 6 Febr. 1651 gedoopt. Daarentegen huwde de schilder J a q u e s d e
C l a e u w 11 April 1649 (dus even voór J a n S t e e n ) met M a r i a v a n G o y e n diens
schoonzuster, en reeds 16 Juli 1649 werd een kind uit dat huwelijk, Geertruyd, in de
Cloosterkerck van den Haag gedoopt. D e C l a e u w heet bij zijn huwelijk ‘jongman’, maar
17 Sept. 1630 was er al een kindje van hem in dezelfde Cloosterkerck gedoopt.
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hieraan niet gewend, vliegen als dol door de brouwerij en Jan roept zijn vrouw toe:
Is er nu geen leven in de Brouwerij?
Houbraken voegt er bij, dat hij toen zijn ‘bedorven huishouding’ schilderde, een
stuk geheel in den trant van het schoone exemplaar in de Collectie Schloss te Parijs,
waarover ik zooeven sprak.
Achtereenvolgens woont hij nu te Leiden en Den Haag om tegen 1659 naar
Haarlem te vertrekken. Tenminste in 1661 woonde hij daar reeds, terwijl bij het
jaartal 1659 in de Leidsche gildeboeken staat: ‘Uyt der stadt vertrocken.’
Toen zijn vader in het begin van 1670 te
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Leiden overleed, moest de schilder den boedel helpen redderen. Eigenaardig is
het, dat de oude man een jaar te voren J a n S t e e n toch tot toezienden voogd
(een ander tot administrerenden voogd) benoemt. Blijkbaar keerde de schilder eerst
weer naar Haarlem terug. Hij had daar een jaar vroeger (1669) zijne vrouw verloren,
haar deftig laten begraven, maar verzuimd de medicamenten te betalen die zij
gebruikt had. De apotheker liet beslag leggen op het geld, dat een veiling van J a n
S t e e n ' s schilderijen had opgebracht. En dat alles voor f 10. Hij had het blijkens
allerlei gegevens niet breed in Haarlem, leende geld en moest voor f 29 rente drie
portretten schilderen!

ONVERKLAARDE ALLEGORIE. WELLICHT ZINSPELENDE OP HET APOTHEKER-SCHAP. COLL. BREDIUS.

Eerst 1672 vinden wij den schilder voor goed terug in zijn geboortestad. Hij betrok
het huis van zijn vader ‘op de Lange Brugge’ dat hij speciaal geërfd had (in plaats
van contanten). Een jaar later trad hij voor de tweede maal in het huwelijk met de
weduwe van den boekverkooper N i c o l a e s H e r c u l e n s , M a r i a v a n
E g h m o n t , zijn buurvrouw. Houbraken vertelt bladzijden vol grappen over dat
huwelijk. Hij had 17 Nov. 1672 vergunning gekregen in dat ouderlijk huis ‘openbare
herbergh te mogen houden’ en 50 stuyvers aan de armen daarvoor moeten betalen.
Maar van 1673 tot aan zijn dood vinden wij hem ook weer vermeld als lid van het
Leidsche St. Lucas Gilde. Hij heeft in die laatste jaren nog groote, uitmuntende
schilderijen gemaakt. En 3 Februari 1679 droeg men hem uit zijn herberg grafwaarts
naar de St. Pieterskerk.
Zijne weduwe bleef in niet zeer schitterende omstandigheden achter; zij verhuurde
later kamers aan studenten.
Dat was het einde van een kunstenaar, die ons door zijne over heel de wereld
verspreide meesterstukken nog steeds in verrukking brengt en met zijn humor nog
in staat is ons in naargeestige oogenblikken op te vroolijken. Terwijl ik dit schrijf, zie
ik op zijn eigen beeldtenis, schaterlachend, een glas bier in de hand. Lachend trok
hij door het leven, en als hij zich zelf schilderde, was het bijna altoos met een glimlach
op het gelaat.
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Zoo ook op het meesterstuk in de Collectie van Lord Northbrook, dat deze
welwillend afstond voor de tentoonstelling van oude portretten voor eenige jaren in
Den Haag gehouden. Een goed geslaagde reproductie van deze heerlijke schilderij
begeleidt deze regelen.
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Een eeuw van beeldende kunst in Duitschland.
Door Cornelis Veth.
Zoo heeft dan nu de reeds voor het jaar 1900 geprojeteerde, met enorme zorg, ijver
en volharding voorbereide Deutsche Jahrhundert Ausstellung in 1906 plaats gehad.
Aan kritiek op de saamstelling en schikking heeft het niet ontbroken, zij zal wel
onvolmaakt zijn als alle menschenwerk; maar die deze tentoonstelling mochten
zien, hebben dan toch in groote trekken een beeld kunnen vormen van wat de
Duitsche schilder-, beeld-, houw- en teekenkunst in de honderd jaren 1775-1875 is
geweest. Om welke reden dan ook de jaarcijfers juist zóó bepaald werden (men
heeft er zich overigens niet strikt aan gehouden) de keuze schijnt mij veel gelukkiger
dan bijvoorbeeld die van 1800-1900 zou geweest zijn. Want het werk der ons nabij
liggende jaren is steeds uiterst moeilijk te schiften en te meten, ook krijgt men het
gemakkelijk op andere wijzen te zien. Daarenboven moet men in Duitschland, om
naar een begin van wederopbloei sinds Dürers tijden te zoeken, inderdaad toch wel
minstens vijfentwintig jaar in de achttiende eeuw teruggaan.

KASPAR DAVID FRIEDRICH.

- GOLGOTHA.

Dat wil zeggen, het werk van Daniël Chodowiecki (1726-1801) kon in geen geval
buiten rekening worden gelaten, waar het gold, een historisch waar en begrijpelijk
overzicht te geven. Zijn mooie teekenkunst in haar eenvoudige natuurlijkheid,
aartsvaderlijken ernst en vriendelijke waarachtigheid moge door zekeren gracelijken
spirit en kneuterige deftig-burgerlijkheid de achttiende-eeuwsche geboorte verraden,
zij vormt inderdaad den wezenlijken band tusschen het eerlijk realisme der
zeventiende-eeuwsche Hollanders en dat van velen der besten zijner landgenooten,
die na hem kwamen. Hij is zeker meer dan men van Terburg, Ostade volhouden
kan (ofschoon Fransche kunsthistorici ons leerden, ze zoo te noemen) een
kleinmeester, hij is het ook meer dan een van de Duitschers die hem volgden, maar
hij is een prachtig kleinmeester. Het is juist gezien, dunkt mij, dat op deze
tentoonstelling, behalve eenige der mooi geconcipieerde, doch niet fijn gekleurde
schilderijen en ettelijke levensgroote portretten in roode aarde, vooral zeer kleine
vriendelijke en pikant-fraaie compositietjes, huiselijke tafreelen, illustraties,
almanak-prentjes in grooten getale aanwezig zijn, want daarin leert men de kunstvolle
perfectie van zijn delicieus handwerk het best bewonderen. Pen- of
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potloodteekeningen, met wat rood en grijs er in, onnaspeurlijke geestigheden van
makelij, op subtiele wijze de zonnige lustigheid van zijn kostelijken trant nog
verrijkend. En ook geeft het een bizonder genot hier eenige der schetsen uit het
dagboek van zijn reis naar Dantzig weer te vinden. De in zijn jeugd naar Berlijn
getrokken en daar gevestigde teekenaar en graveur, die zich uit zijn werkzaam
leven van meest gezocht illustrator en portrettist los maakte om zijn oude moeder
nog eens op te zoeken en wiens bezige hand
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ook toen niet kon nalaten zijn ervaringen en ontmoetingen met trouwhartige
belangstelling in het leven en het menschelijke om hem met pen en potlood te
beschrijven, deze prachtig gemoedelijke man liet ons keur van fijne, smakelijke en
raak-karakteristieke figuren, landschapjes, interieurs, aanteekeningen van al wat
hij op zijn reis ontmoette, na, een kultuurbeeld van zijn tijd, roerend eenvoudig,
heerlijk onbevangen.

GOTTFRIED SCHADOW. ONTWERP VOOR EEN RELIEF OP HET ZIETHEN-DENKMAL.

Zijn tijdgenoot Anton Graf (1736-1813) schilderde, met een aan de zijne verwante
natuurlijke genoegelijkheid, Chodowiecki's portret en dat van Frau Chodowiecka,
een eerzaam, innemend, verstandig paar menschen, burgerlijk, maar waardig. Niet
zoo mooie schilderijen, deze, als sommige andere van den meester, die van de
fraaie Engelschen uit zijn tijd veel geleerd had, maar prettige portretten, waarvan
men voelt, dat ze zeer gelijkend zijn. Dat is ook het geval met het in reproductie
overbekende portret van Goethe door Kolbe (1772-1836).
Welk een overgang van zulke familiare kunst tot het nobel beeldhouwwerk en de
grootscheepsche teekeningen van Gottfried Schadow (1764-1850). Zijn standbeeld
van de twee princessen Luise en Friederike van Preussen, de busten van de zelfden,
hebben een edele, groote charme en een klassieke vormenschoonheid, die bij
moderner beeldhouwwerk uniek zijn. Hoekig, stram, sterk, een klein man van groot
kaliber, staat zijn oude Fritz met de windhonden daar. In den ook in Duitschland
zoo slappen tijd van ongeveer 1816 heeft Berlijn dan althans dezen verwonderlijk
sterken beeldhouwer met zijn rustige meesterschap bezeten, die ook een teekenaar
was, wiens werk, zooals het daar vóór ons ligt, ons van ontzag vervult.
Het zijn portretten, figuurteekeningen, schetsen voor reliefs op gedenkteekenen,
een enkele groep, een paar landschappen. De zin voor groote verdeeling der
lichamen en voorwerpen in breede vlakken, zoo kras bemerkbaar in zijn eigen
portret, is ook daar immer het wezenlijkste van zijn breed opgezet en
grootsch-begrepen uitbeelden. Of hij dien grimmigen vechtgeneraal, den ouden
Dessauer, teekent, of een jonge vrouw, een drietal mannen bij het kaartspel, eenige
typische figuren van alledaagsche menschen op één blad, ruitergevechten vol leven
en beweging, een vriend die bijden haard de krant zit te lezen, karikaturen op
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Napoleons tocht naar Rusland of een blik in zijn tuin, het is alles machtig, klaar,
monumentaal, sober en volmaakt. Met schaarscher middelen heeft zelden een
teekenaar zich beholpen. Met een potlood, een pen, een rood krijt en niets dan dat,
werden deze meesterstukken op papier gebracht.
Iets van de kwaliteiten van Schadows beeldhouwwerk vertoont ook een mooi
Goethe-beeld van Christian Rauch (1777-1857).
Van 1798-1840 leefde de landschapschilder Karl Blechen, wiens wat rauwe kunst
een impressionisme scheen voor te bereiden.
Uit den zelfden veelgelaakten tijd afkomstig is ook een schilder, waarover wij het
thans
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allen eens zijn, dat wij verrukt moeten staan, Kaspar David Friedrich (1774-1840.)
Ik heb het gevoel, alsof in de kunst van Friedrich, meer bijna dan in eenige andere
uit ons nabijliggende tijden, de diepte en grootheid van den Germaanschen geest
was uitgesproken. Ze is even intiem en trouwhartig als visionair, even vredig als
fantastisch, even gemeenzaam als apart, even stemmingsvol als heroïsch. Het is
een zware en toch een gelukkige kunst, ze is grillig en toch eenvoudig, altijd
verrassend en toch nooit expres. Sommigen van zijn schilderijen doen vermoeden,
dat hij de groote Hollandsche landschapschilders kende, ja niet zelden herinneren
stukken daarvan aan één van hen, doch oorspronkelijk in conceptie, oorspronkelijk
van gedachte zijn zij allen.
Zijn al deze schilderijen nu zoo meesterlijk? Het is uiterst moeilijk, voor zich zelf
uit te maken, of men niet te veel onder de charme der nieuwheid van dit oude
weer-opgeduikelde werk is om zuiver te oordeelen. Er is veel bij, dat even vreemd
en fantastisch van kleur als van teekening is, wonderlijk grauwig en bruinig van verf.

DANIEL CHODOWIECKI.

- OFFICIER.

Maar er is ook een maangezicht, dat bijna even mooi is als een Van der Neer, er
is een park, dat ik, zoo bizar als het zich voordoet, een schitterend geheel vind, er
is een schilderijtje met een boschrijken berg met twee mannen er op, die de maan
bekijken en er over praten, dat grauw en droog en toch vol nachtelijke illusie is. Een
droomer en visionair van het slag van Hoffmann en Poe, deze man, maar
geresigneerder dan die beide in zijn vlucht van de benarrende werkelijkheid weg,
naar een wonderwereld. Wonderlijk staan die eenzame menschen van hem in de
landschappen. Beangstigend is een groote zee met een verlaten meisje op het
strand en vreemd alweer, maar bij al dat zonderlinge groot en echt, de kruisigde
Christus op een rots bij de zee, met een slanke vrouwefiguur, die hem tracht te
naderen en met plechtig gebaar een andere de hand reikt, nietige menschjes te
midden der geweldige elementen. Spookachtig, onbegrijpelijk, iets hoogers dan
romantische geheimzinnigheid suggereerend, het gedoe van enkele menschen bij
grillig licht in de branding van een woeste zee bij nacht. En dan weer grotesk, vol
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vreemden humor, en toch vol wijzen ernst, het bedrijf van eigenaardig gekleede
menschen en kinderen bij dag, in de zon, tusschen allerlei vroolijk getuigde
scheepjes.
Naast Friedrich valt Dahl (1788-1857) niet op als zeer bizonder. Maar toch was
hij een landschapschilder met veel kleurgevoel en fantasie.
Een leerling van Schadow was Hasenclever (1810-1853) een genreschilder, die
voornamelijk grappige onderwerpen behandelt in zijn knap, maar saai geschilderd
werk. De geheele ál te aardige opzet is opzettelijk, er is een onbehagelijke
grappigheid in al zijn niezende of courantenlezende menschen. Heel wat natuurlijker
en waarlijk geestiger is de smakelijk geschilderde Don Quixote van Adolf Schrödter
(1805-1875). Een derde humorist is Karl Spitzweg, (1808-1885), een Münchenaar.
Zijn schilderijen, bijna allen klein van formaat, met kleine figuren er op,
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zijn aantrekkelijk en luimig. Hij is een geestig schilder, die in zeer zuivere kleuren
verwonderlijk modern, impressionistisch, geheel niet peuterig, toch altijd als geheel
knus-kleintjes-doende composities maakt. Anecdotisch zijn al zijne zaken, kluizenaars
met breikousen, dorpspastoors, die hun blommetjes begieten, een oud paartje op
een bank in het groen, een serenade, een natuurvorscher, een wandeling van bons
bourgeois buiten, een ooievaar, die een kind brengt, altijd met iets idyllisch, altijd
verkwikkelijk, vol genoegelijkheidjes van schildering.

KASPAR DAVID FRIEDRICH.

- LANDSCHAP.

Wel het tegendeel van humoristisch zijn de academische Carstens (1754-1798)
en die andere groote figuurschilders, De Nazareeners, Cornelius (1783-1867), en
Overbeck (1789-1869) stijve, welmeenende predikers van een verheven-ideëele
richting, die ons o zoo koud laten, al kunnen wij ze achten. Fijnervroom is Veit
(1793-1877). Minder achtenswaardig Wilhelm von Kaulbach (1805-1874), de man
van de knappe illustraties voor Reinecke Fuchs en van de schilderijen, die Goethe
en Schiller illustreeren, geaffecteerd en ten slotte even vervelend.
De Weener Waldmüller (1793-1865) maakte portretten, die het de moeite zeer
loont, te bezien. Want ze zijn prachtig van modelé, van karakteristiek, deftig,
voornaam als schilderij. Boeiende kunstwerken, heel wat boeiender dan de meeste
genre-stukken van denzelfde. Het zijn wonderen van techniek deze portretten, meest
van oude dames en heeren en hoogst opmerkelijk is de fijne, nauw bemerkbare
humor, waarmee deze beschaafde en intelligente portrettist zijn modellen aankeek.
Dat maakt ze uniek.
Zijn stadgenoot Amerling (1803-1887) geeft magerder, weeker kunst, die wat te
veel naar het sentimenteele toegaat, maar toch zeer veel moois biedt. Een zieke
jongeling o.a.
Met het werk van Franz Krüger (1797-1857), de zoogenaamde Pferde-Krüger
treden wij op gemeenzamer terrein. Als staljongen paarden en honden teekenend,
werd hij ontdekt en bracht het tot hofschilder.
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Zijn portretten van vorsten en vorstinnen zien er op het eerste gezicht vrij
conventioneel uit en ik moet bekennen, dat zij tot de dingen behooren, die ik
gewoonlijk in de gauwigheid voorbijloop. Ten onrechte. In die als geheel weinig
opmerkelijke composities zijn brokken van zulke perfecte teekening, zulk treffend
modelé, zulke mooie peintuur, dat het een lust is ze van nabij te beschouwen. Zoo
is het ook met de zeer groote composities, die parades, feesten enz. voorstellen.
Het groote geheel is zeer weinig aantrekkelijk, een zeldzaam knap, zeer nauwgezet
portret van een leelijk stuk Berlijn, met de stijve-klazige gebouwen getrouwelijk
weergegeven, de standbeelden, de huizen, de boompartijen, alles onberispelijk
juist. Een groot stuk lucht er boven, als een vlak daar de compositeur weinig weg
mee heeft geweten. Het gansche den indruk makend van saai, officieel bestelwerk,
van de ijverige uitvoering van een opgaaf, die door veel te positief en te nuchter
programma van werkzaamheden den dood deed aan de fantasie en de
scheppingskracht van den kunstenaar (zie bl. 32).

KARL SPITZWEG.

- KLUIZENAAR.

Maar er staan groote groepen menschen op deze schilderijen, menschen en
paarden. En deze figuren zijn bijna alle, ieder voor zich, eenvoudig superbe.
Doordringend werkelijkheidsgetrouw, overtuigend van stofuitdrukking, uitmuntend
van karakteristiek. Elk van die menschen is een persoon. Heeren en dames in de
omslachtige kleeding van den tijd, de koppen elk een portret, de menschen uit het
volk, voortreffelijke typen, de houdingen natuurlijk, ongezocht - het is altemaal
meesterlijk. De paarden, zoowel die van de paradeerende militairen als van de
ruiter-toeschouwers, niet minder volmaakt.
Kleinere stukken zijn soms als geheel prachtig. Bijvoorbeeld Winter (na de jacht)
paarden en honden, die thuis komen en door koetsiers en stalknechts naar hun stal
worden geleid, is vlak, maar fijn en geestig geschilderd, de personen en beesten
snedig en subtiel geteekend en gekarakteriseerd. Twee figuren-studies in olieverf,
een badmeester en een schipper zijn in een eenvoudigen, onopzettelijken trant
volstrekt meesterlijk gedaan.
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Zonder eigenlijk de fraaiigheden van Chodo wicki na te doen of de veel meer
bewuste geestigheid van Menzel voor te bereiden, staat hij tusschen die twee als
een eerlijk realist en perfect technicus, hij is misschien stijver-burgerlijk in zijn
deugdelijkheid en nauwgezetheid dan eén van beide, maar niet minder
verbazingwekkend door zijn kunnen, zijn zedig, onopzichtig kunnen.
Zijn geteekende portretten behooren ook al niet tot het soort van werk, dat aantrekt
door mooiigheden en charmes. Vele zijn op bruin papier met zwart en eenig wit krijt
gemaakt, geen smakelijk procedé. Maar zij zijn overtuigend goed van
physiognomische waarschijnlijkheid, ernstige, doordringende, doordachte, verdiepte
portretten. Van menschen, waarin wij, als wij hun beeltenis zien, belang gaan stellen
en dat is iets zeer wezenlijks.
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Eduard Magnus (1799-1872) schilderde mooie damesportretten, eenvoudig en toch
vol charme, o.a. dat van Jenny Lind.

PHILIPP OTTO RUNGE.

- ZIJN OUDERS.

De goede Ludwig Richter (1803-1884) is bekend aan ieder, die iets van de vrome
liefelijke Duitsche illustratiekunst van dien tijd af weet. Het is een vriendelijke, zachte
kunst, de zijne, liefde voor de natuur, liefde voor de menschen, voor kinderen,
bezielde haar tot het einde. Zij neemt geen hooge vlucht, ze is vredig, stemmig,
eenvoudig op het simpele af. Van zijn aardige prentjes met lieve kindertjes en
gemoedelijke brave ouders met bekoorlijke landschapjes en genoegelijke interieurs,
waren hier in oorspronkelijke teekening eenige te zien. Maar het bevreemdt, dat
enkele der schilderijen, b.v. de vaart van het bruidspaar op een meer, en de rust op
de vlucht naar Egypte niet ingezonden waren. Die grootere composities zouden ons
den goelijken, fijnen man beter hebben doen verstaan dan de enkel landschappelijke.
De teekeningen zijn altijd bizonder goed en aantrekkelijk gedaan; naief en onschuldig
gedacht, door het geheele werk heen gaat misschien te zeer één zelfde lijn, het is
geen zeer rijke kunst, maar een bescheidene, beminnelijke.
Maar verrukkelijk is de grootscher naiveteit van Philipp Otto Runge (1777-1810)
een van de verdiepte, eerlijke Hamburgers. Het schilderij, met de levensgroote
portretten zijner ouders, hoe onaanzienlijk, hoe onoogelijk bijna en toch hoe prachtig
is het. De kleuren zijn niet aantrekkelijk, de schaduwen dikkig, de teekening hier en
daar mis, maar het is zoo doorleefd, zoo innig, innig doorwrocht, zoo in-gedroomd,
zoo door en door menschelijk, zoo heerlijk onbevangen, zoo groot. Zoo plomp,
onfraai, zoo krampachtig, en zoo waarachtig. Mij roert deze kunst door iets
onbestembaar, onnoembaar vrooms en goeds, door de oprechte kinderlijke ziel die
er uitspreekt, met moeite, in goddelijken ernst.
En een andere groep, de kunstenaar, zijn vrouw en zijn broeder De beide mannen
zijn het mooist. Hun levendige, wijze oogen staren u aan en die blik blijft u bij als
iets zeer schoons en machtigs. Een groot schilderij is ook ‘die Hülsenlangschen
Kinder’, het bekendste misschien van hem. Ik mag de beide anderen liever, en toch
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hoe zuiver is ook hier de oprechte, eenvoudige mensch alleen aan het woord, die
die kinderen, zooals ze zijn met al hun eigenaardigs, liefs en boeiends wenscht
weer te geven, wars van alle bijgedachte, vervuld van één ernstig doel. Voor dit
schilderij bestaat een uitvoerige penteekening, geheel van dezelfde opvatting, die
bij de teekeningen tentoongesteld was.
De andere aanwezige werken van Runge zijn voornamelijk een symbolische
schilderij ‘de Morgen’ en de ontwerpen en détailstudies daarvoor, die mooier zijn
dan het eigenlijke ding zelf. Prachtig is bijvoorbeeld een naakt kindje, dat, met de
armpjes en beentjes in de lucht tusschen plantjes buiten ligt in de zon, een
schilderstudie, en op andere wijze aandoenlijk en schoon de pen- en inktschetsen
voor de engelen, die de figuur van den ‘Morgen’ omgeven. Een mooi gevoel van
vlakverdeeling toont deze kunstenaar niet slechts in zijn ontwerpen voor boekbanden,
maar ook in deze teekeningen,
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die vrij-decoratief opgevat zijn. En ontroerend is de ‘Thuiskomst’ van twee
jongelieden, een andere gewasschen penteekening, echt Duitsch van gevoel, maar
vol mooi sentiment, juist nog niet sentimenteel.

JULIUS OLDACH.

- DAMESPORTRET.

Teeder en verheven, deze kunst, in al de uiterlijke zwaarheid en weinige
sierlijkheid. Dáárom ook zooveel hooger staand dan die van de meer beroemden
onder deze Nazareeners, waartoe ook deze Hamburgers geteld werden, daar zij
zooveel natuurlijker en inniger is.
Werd P.O. Runge slechts drie-en-dertig jaar, nog jonger stierven beiden die twee
andere Hamburgers, de vrienden Julius Oldach (1804-1830) en Erwin Speckter
(1806-1835). Een klein stadsgezichtje van den eerste, oude huisjes, is een
chef-d'oeuvre. Een paar bijbelsche voorstellingen, zwak geteekend nog, prachtig
naief, zeer, zeer Duitsch. En Oldach, zoo jong hij was, toonde zich vooral een
voortreffelijk portrettist.
Er is iets menschelijks zeer curieus in het werk van dezen jongen man, die
waarschijnlijk vooral familieleden heeft geschilderd. Eén oud dametje is allerliefst,
allerfijnst, mooi neergezet in de lijst. Een paar andere, vrij zure tantes, zijn met
groote nauwgezetheid en vriendelijkheid weergegeven, men zou haast zeggen, met
familiezwak. Zonder direkt mooi van kleur te zijn, doen deze schilderijen zeer prettig
aan. Het is wonderbaarlijk werk voor een nog zoo jongen man, het is zoo begrepen,
zoo wijs. De eerlijke overgave aan 't geen de natuur in het geheel van zulk een
persoonlijkheid bood, de trouwhartige intentie om hun gansche wezen voluit weer
te geven, schijnt in de Duitsche kunst der negentiende eeuw wel vooral het monopolie
der Hamburgers te zijn geweest. De geschilderde portretten van Erwin Speckter
doen ons den ongemeen beminnelijken jongeling reeds eenigszins kennen, zij zijn
intusschen somtijds opvallend moeilijk gedaan, onbeholpen, penible. Met de talrijke
potloodteekeningen is het anders gesteld.
Ook hier alles vrienden en kennissen, maar
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vooral familieden. Hij zelf en zijn vriend Oldach, meermalen. Oldach een knappe
jongen, Speckter liever, met trouwhartige oogen en kinderlijke trekkingen, zijn broeder
Otto meisjesachtig, zacht. Een zuster met fijne, innig goede uitdrukking. Vol illusie
die week aangegeven huiselijke tooneelen, de familie aan de etenstafel en een
andere groote familiegroep. De twee vrienden in een tuin, beide teekenend, zoo
eenvoudig en goed, zoo vroom en ernstig.

FRANZ KRüGER.

- PARADE.

Dergelijke schetsjes van Chodowiecki zijn fraaier, precieuser. Maar de
verteederende eenvoud en reine oprechtheid, de wijze naiveteit dezer zoo vol zacht
begrip, niet opvallend vlot, maar zoo liefdevol geteekende figuren en koppen is toch
van nog edeler huize dan de gemoedelijkheid van den achttiende-eeuwer.
Gansch anders, de objectieve portrettist bij uitnemendheid, is Friedrich Wasmann
(1805-1886) eveneens te Hamburg geboren. Niets van de beminnelijkheid van
Speckters persoonlijkheden in zijn burgerlijke oude dames, Stastokken van oude
heeren met kalotjes, nare manspersonen. Maar welk een doordringend, intelligent
karakteriseeren, welk een levend uitbeelden, welk een menschelijk begrip. Een
jonge vrouw van hem met een koralen ketting, niet zijn volmaaktste portret, blijft
ons aldoor bij als iets zeldzaam echts en zuiver-geziens. De houdingen der menschen
doen ons daarom zoo aan als oorspronkelijk, wijl hij altijd de voor ieder individu
passende koos. De schildering is telkens perfect, al heeft ze geen enkele der
kwaliteiten, die men ‘malerisch’ pleegt te noemen. Ze is vlak, zuiver en vol,
conscientieus natuurgetrouw als de teekening. Zijn landschappen hebben dezelfde
kwaliteiten. Deze kunst is bijna stug, en heeft niets innemends, maar ze is sterk en
eerlijk, wijs en fijn en vóór alles: vol piëteit.
Zijn teekeningen evenzoo. Het inleven in
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het sujet is altijd het mooie. Er is volstrekt geen mooi-doen in. In dat opzicht werkt
deze kunst vooral zoo bevrijdend en opwekkend tegenover de bravoure en
gekunsteldheid van vele nieuweren.

ERWIN SPECKTER.

- OLDACH EN E. SPECKTER.

Doch het is niet in Hamburg, maar in Berlijn, dat wij een voortzetting van de
goed-Duitsche realiteitskunst in Eduard Meyerheim (1808-1879) moeten zoeken.
Noch Meyerheims portretten, noch zijn landschappen zijn eerste-rangsch. Maar het
is goed, ernstig werk, vreedzaam en natuurlijk.
En Adolf Menzel (1815-1905) de autodidakt, de meest kunnende misschien van
alle Duitschers kwam wel aanvankelijk uit dezelfde school voort. Van hem is, behalve
het Theatre Gymnase en eenige prachtige landschapstudies, sommige vol atmosfeer,
vooral een heerlijke kamer opmerkelijk, vol licht en lucht. Een groote teekening van
harnassen, een wonder van makelij. Een portret van een slordig oud heer, superbe.
Een arabeske met meesterlijk geteekende figuren. Twee handen in dekwaterverf
geteekend, enorm levend en waar. Een hofbal met ietwat geforceerd-vroolijk
dansende menschen, fraai, vol karakter, vol humor. Onderwerpen, die bijna nooit
iemand aandurfde, met ongekende kracht aangepakt, het realisme in zijn zwaarste
uiting.

(Slot volgt.)
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Openluchts-musea en volkskunst in Skandinavië.
Door Dora de Gijselaar.
‘Die steinalte, zitternde Frau, die dem groszen Schranke gegenüber,
hinterm Ofen sasz, mag dort schon ein Viertel Jahrhundert lang gesessen
haben, und ihr Denken und Fühlen ist gewisz innig verwachsen mit allen
Ecken dieses Ofens und allen Schnitzeleien dieses Schrankes. Und
Schrank und Ofen leben, denn ein Mensch hat ihnen einen Theil seiner
Seele eingeflöszt.’
HEINE - HARZREISE.

AFB.

1. HUIS UIT SAETERSDALEN.

Elk ding maakt deel uit van zijn omgeving en is zonder die omgeving voor ons
onbegrijpelijk: één enkele noot aangeslagen op de piano zegt niets, 't is een dood
ding, maar in samenhang met andere noten wordt zij tot een levend geheel, eene
melodie die iets in ons oproept. Deze regel is wel in 't bijzonder van toepassing op
gebruiksvoorwerpen, dingen die moeten voldoen aan de eischen van menschen,
levende in een bepaalden tijd en omgeving en die zoodoende door 't gebruik met
menschen en omgeving zijn samengegroeid. De menschen zijn ten allen tijde wel
't zelfde maar zij spreken zich steeds in andere vormen uit en die verschillende
vormen leert ons de geschiedenis, deze opgevat in den ruimsten zin van 't woord.
Zóó wilde

AFB.

2. HUIS UIT SAETERSDALEN.

ook Arthur Hazelius, de oprichter van het Nordiska Museet in Stockholm, dat zijn
museum in beeld zou brengen het geheele Zweedsche volk, zoo 't geleefd en gewerkt
had.
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Even buiten Stockholm zijn op een schaduwrijk en glooiend terrein, geheele huizen
uit verschillende deelen van Skandinavië overgebracht. Die huizen liggen daar heel
natuurlijk tusschen de boomen verscholen, de tuintjes zijn aangelegd zooals de
menschen in die streek dat plegen te doen en in elk huis staat alles wat men er in
vond toen 't overgebracht werd.
Voor de talrijke overcomplete voorwerpen, kostbare weefsels en de interieurs uit
de steden bestaat een groot gebouw in de onmiddellijke nabijheid van bedoeld
terrein.
Toen ik Skansen bezocht was 't nog voorjaar: een koude dag, overal smeltende
sneeuw; ik ging een van de eerste huizen binnen; kijk, daar brandt een groot houtvuur
onder de schouw, de zon schijnt zoo vroolijk door de kleine ramen; een boerenmeisje
in haar kleurige kleederdracht zit bij 't vuur te werken. 't Is zoo stil buiten en binnen,
alles is netjes aangeveegd en de tafel is gedekt: er
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op staan tinnen kandelaars, platte houten schalen voor boter, tinnen borden met
de zware zilveren bierkroezen er naast en midden op tafel 2 groote stapels brooden,
brooden in allerlei vorm. Zóó is ook de tafel gedekt op den avond vóór Kerstmis;
alles is netjes schoongemaakt, de vloer met stroo belegd, de geweven kleeden
(‘bonader’) langs de wanden gehangen; 't is dan al donker, op 't vuur worden groote
houtblokken gestapeld die hoog opvlammen en de kaarsen aangestoken. 't Julmaal
op Julavond was vroeger een heilige handeling waartoe men zich bereidde door
wassching in een heilige bron. Dan werd er gegeten van 't meel, dat gemalen was
uit de laatste garf, daarin was opeengehoopt al de sterkende kracht van de
vruchtbare aarde en de ever werd gebraden: 't heilige dier, gewijd aan Freyr den
vruchtbarende.

AFB.

3. HUIS UIT BLEKINGE.

En de mede werd gedronken die vol honing is; levenwekkend is de honing want
in den boom Yggdrasill den levensboom, weidt het hert Eikthyrnir en van zijn gewei
vallen druppels die nieuw leven geven aan de dorstende aarde en al die
dauwdruppels liggen 's ochtends vroeg in de open bloemkelken, daarvan maken
de bijen den honing.
Versterkend en levenwekkend was dit heilig maal en ook aan de goddelijke
machten werd eerbiedig hun deel gebracht opdat ook zij tot nieuw leven gesterkt
zouden worden.
Op Bygdö bij Kristiania (een soortgelijk Museum als op Skansen) staat een heel
oud huis (afb. 1, 2). In het eigenlijke woonvertrek is één licht- en luchtopening die
met een klep gesloten kan worden. 't Vuur brandt in 't midden en langs de wanden
staan banken (het buffet en de bedsteden zijn uit later tijd). Zóó ongeveer moeten
de woningen geweest zijn in den vikingentijd, alleen waren de afmetingen dikwijls
grooter. (De feesthal van Egill Skalagrimsson op IJsland kon 100 menschen bergen,
zegt men). Om het dak bij die grootere afmetingen te schragen stonden op bepaalde
afstanden zware steunbalken, die 't huis verdeelden als eene kerk in middenschip
en zijbeuken. Die zijbeuken werden ingenomen door een verhoogde bank; de ziten ligplaatsen. In 't midden brandden vuren, tussschen elke 2 paar steunbalken een
vuur.
't Midden van elk der 2 langbanken vormde de ‘hoogbank’ voor den huisheer en
zijn voornaamste gasten. Deze was 't heiligdom van 't huis, daar was een ieder
veilig; aan Thor den huisgod was ze gewijd met de steunbalken, die 2 aan 2 de
hoogbank omsloten, en die met beelden van Thor versierd waren.
Bij feestelijke plechtigheid werden de donkerbruine wanden met
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AFB.

5. HUIS UIT THELEMARKEN.

weefsels behangen en de banken met kussens en kostbare stoffen belegd die de
vikingen uit vreemde landen hadden meegebracht.
Veel hout werd op de vuren gegooid dat hoog opvlamde: een flikkerlicht gloeide
even in 't staal van een wapen of in een gouden sieraad en een rood schijnsel gleed
over de gesneden godenbeelden boven in de rijkversierde dakspanten, die in zwarte
schaduw stonden. Zooals staat in 't Beowulflied:
‘Veel mannen en vrouwen kwamen Heorot, de hal, versieren; met rijke weefsels
werden de wanden behangen. Dan trad Hrodgar, Healfdene's zoon, de hal binnen:
bij 't feestmaal wilde de vorst aanzitten met zijne vrienden. Vroolijk zetten zich de
helden op de banken en genoten van den overvloed. Ook Wealchtheow, Hrodgars
vrouwe, de halle binnentrad; een hoorn met mede gevuld bood zij elken gast.
Vriendelijk groetend ging de goudgesmukte de zaal rond, aan allen schatten reikend.
Veel werd in Heorot de hal verteld dien avond, toen Hrodgars skalden zongen van
het volk der Oost-Denen; luid geroep klonk dan van de banken.’
Van al die heerlijkheid uit den bloeitijd der Skandinavische landen is niet veel
meer overgebleven. De vikingetochten hielden op, 't land verviel door de
voortdurende onderlinge twisten, en de meest aanzienlijke woningen verdwenen 't
eerst: ‘hooge boomen vangen veel wind.’
En toch, hoe klein en eenvoudig dit huis uit Saetersdalen ook is, toch denkt men
onwillekeurig aan vroeger tijd. 't Komt misschien door de verlichting: dat doezelige
licht dat door de eenige opening naar beneden zweeft en hoe langer hoe meer
vervaagt - in de hoeken staat alles donker met een enkel glimlichtje in tingerij of
koperen kandelaar - en dan 't massieve van balken en meubels! Koninklijk in allen
eenvoud!
't Is trouwens geen wonder dat dit huis een beeld oproept van 't leven in den tijd
der vikingen: het is uit Satersdalen, een der meest afgelegen dalen van Noorwegen,
e

waar de menschen voor een 50 jaren nog net waren als de Noren uit de 12 eeuw:
ruw van zeden, maar vol trotschen moed. En zooals zij zelf in deze huizen, zoo
leefden ook hun gedachten in een geheimzinnig halfduister, vol van geweldige,
sombere gedaanten die de menschen dreigen te verpletteren in de wilde
stormnachten of in de klare, wonderlijke maanlichtnachten vol zilverglanzende elfen,
die verraderlijk lokken in 't diepe water of in de wilde bergen.
Heel anders zijn de huizen, afb. 5 en 6 uit Hove in Thelemarken op Bygdö en afb.
3 en 4 uit Bleckinge op Skansen; ze staan dichter bij onzen tijd; door de ramen
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schijnt een vriendelijk gelijkmatig licht, geen zwart donkere hoeken meer met enkel
een rossig schijnsel van 't vuur.
Toch zijn beide huizen onderling nog zeer verschillend; dat uit Blekinge met 't
ruime, lichte vertrek, 't vriendelijk tuintje ervoor, met bloemen en bijenkorven, komt
uit een welvarende streek; een golvend heuvelland. 't Andere, kleiner, waarin alles
nog massiever en donkerder van kleur is, zonder tuintje of iets ervóór komt uit
Thelemarken in Noorwegen, een streek met nauwe dalen en donkere
dennenbosschen. In beide huizen brandt 't vuur niet meer midden in 't vertrek, maar
op den open haard in een hoek met een schoorsteen om den rook af te voeren. 't
Huis uit Bleckinge heeft nog 't oude licht- en luchtgat boven in 't dak, maar in de
wanden zijn ramen gekomen. De banken zijn met stroo gevuld waarop geweven
kleeden liggen, ook langs 't schuin oploopend dak en den gevelwand zijn bij plechtige
gelegenheden weefsels gehangen. Op afb. 6 is nog duidelijk de hoogbank te zien:
de verhooging onder 't raam aan 't ‘hoofd’ van de tafel, geflankeerd door hoekkastje
en buffet. (Deze eereplaats, die vroeger in 't midden van den lange wand stond, is
verplaatst naar de gevelzijde na de invoering van ramen, die 't eerst in de gevelzijde
gemaakt werden en de vaste tafel die een plaats kreeg vóór de ramen).
Het huis uit Bollnäs op Skansen (afb 8)

AFB.

6. HUIS UIT THELEMARKEN.
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11. BOERDERIJ UIT ZUID-ZWEDEN.

is uit nog lateren tijd. Van de stad uit zijn nieuwigheden op 't land gekomen: lichte
muren en geschilderde behangsels moesten nagemaakt en 't geheel is er niet beter
op geworden.
De plattelandsbewoner spreekt zich niet meer uit in z'n eigen natuurlijke vormen,
maar volgt de mode en wordt stadsmensch; 't verband met de omgeving is weg.
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En juist dat verband met de omgeving is zoo treffend, zoolang de menschen nog
onbewust hun gang gaan. Kijk bv. bij ons eens naar boerenhuizen uit de zandstreken,
daar waar de donkerpurpre hei zich uitstrekt en de ernstige oude denneboomen
staan, waar de natuur zelfs in 't voorjaar nooit uitgelaten vroolijk is: vredig liggen de
huizen onder 't laag overhangend rieten dak; 't houtwerk staat in een zwaar oud
rood of een uitgevreten grijs-groen; vrindelijk zijn ze de huizen, soms met een tuintje
vol goudsbloemen, zonnebloemen of stokrozen, maar er ligt toch zoo iets gedempts
en droomerigs over. 't Is er net mee als met de duinplanten, die hebben zich ook
zoo heelemaal met hun omgeving vereenzelvigd.
In 't vlakke land van Holland is alles veel sterker: de wind blaast er onbarmhartig
en nergens is een beschut plekje tegen den regen; de huizen zijn de eenige
bescherming van de menschen en zij voelen hun waardigheid; zij beheerschen 't
land-
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schap; kijk maar, hoe trotsch zoo'n vierkant Noord-Hollandsch huis daar staat met
z'n hooge puntdak. 't Licht is er ook sterker en de kleuren zijn feller; zoo houdt ook
de Hollander en de Fries van bonte kleuren: groen, wit, rood en blauw, alles zoo
jolig door elkaar, net zoo jolig als een Hollandsche wei op een zonnige Junidag als
ze vol staat met paardebloemen en margrieten.
Zooals op de afbeeldingen te zien is, waren de huizen in Skandinavië van
eenvoudige constructie, maar wat een kostelijk timmerwerk! De oude houten kerk
(stavekirke) te Borgund dateert van pl.m. 1150, en op Bygdo staat een huis met 't
inschrift 1250!

AFB.

7. GAUSTAFJELD THELEMARKEN.

't Mooist zijn wel de ‘stavekirker’ die houten kerken uit den eersten Kristentijd:
ingevreten zijn ze door weer en wind en toch staan ze nog even vast en sterk boven
op een heuvel of op een rots die uitsteekt in 't water. Als men binnengaat door de
galerij dan staat daar om de deur een versiering uitgehouwen: fantastische dieren
en planten, wild door elkaar geslingerd: slinger voor slinger is bijna niet te volgen
en toch vormen zij te samen een rythmisch geheel.
Dan komt men in de kerk, die heel donker is van binnen; als de mis gelezen werd
brandden er kaarsen op 't altaar, maar in tijden is er geen mis gelezen en nu hangt
er de stilte: de angstige stilte als je verwacht dat er iets gebeuren zal.
Maar als de stormwind gierend komt gereden op de koppen van de golven, dan
is 't uit met de stilte daarbinnen; dan kraken de gebinten, dan piepen de dakspanten
en dan bulderen de planken in de zijwanden: ‘Hei-ho, zoo was 't in vroeger tijd, in
oorlogstijd!, toen Eirik Jarl vocht met de Joms, vikingers, maar aan Vagn Aakesön
genade gaf om zijn dapperheid en Sigurd Buesön vrijliet omdat hij zoo jong was en
zoo mooi; toen Gyda aan Harald Haarfager liet weten dat zij niet eer zijn vrouw werd
voor hij koning was over heel Noorwegen.’
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Ik weet wel dat 't Kristen-kerken waren, maar de nieuwe leer had alleen de vormen
veranderd; de levensbeschouwing was die der heidensche vikingen gebleven; die
kerken zijn eenzame, sombere overblijfsels uit een
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veel bewogen tijd van veel strijd en veel bloed, maar ook van veel edelmoed en
manlijkheid.
Zoo heeft elk voorwerp wat te vertellen: ‘Denn ein Mensch hat ihnen einen Teil
seiner Seele eingeflöszt.’ Maar als oude menschen die veel doorleefd hebben, zijn
zij ook gesloten en teruggetrokken en ze vertellen zoo maar niet altijd en zeker niet
als men ze in glazen kasten zet als ‘wetenschappelijk materiaal.’

AFB.

9. BORGUNDS KIRKE.

Nu nog iets over de geschiedenis van 't museum in Stockholm, als bewijs hoe
met kleine middelen iets groots tot stand gebracht kan worden, wanneer er met
toewijding en volharding aan gewerkt wordt.
In 1872 bij een voetreis door ‘Dalarne’ was 't Artur Hazelius opgevallen hoe zelfs
in deze afgelegen dalen de oude traditie verloren ging en hoe merkbaar de invloed
van de steden werd. Hazelius, die zoo veel van zijn land hield en die 't zoo door en
door kende, had al lang rondgeloopen met plannen voor een Ethnologisch museum;
waarom met zooveel kosten opgraven diep uit den grond, voorwerpen uit een lang
verganen tijd en niet letten op 't geen dichtbij ligt. Maar geld had hij niet; toch kocht
hij op deze reis eenige dingen, leende bij een vriend 1000 kronen, kocht nog
meerdere dingen en huurde een tweetal kamers waar alles opgesteld werd.
Het museum groeide snel en in 1880 besloeg het twee heele huizen; voortdurend
was er geldgebrek, dikwijls wist Hazelius den dag vóór 't betalen der huur, niet waar
hij 't geld vandaan moest halen, maar hij vertrouwde op 't goed recht van z'n
onderneming, en op een of andere manier kwam er altijd hulp. In 1880 gaf hij 't
museum, dat ook wel voorwerpen uit de stamverwante landen bezat, aan het
Zweedsche volk onder den naam van ‘Det nordiska museet’ en 't motto: ‘Känn dig
siälf’ (ken u zelve); het museum werd een zelfstandige instelling onder toezicht van
een commissie van 10 menschen, terwijl Hazelius bestuurder bleef en zich ook
aansprakelijk stelde voor de schulden.
Verschillende interieurs waren in 't museum ingericht, maar men was gebonden
aan bepaalde afmetingen en ook 't licht kon niet goed aangebracht worden; zoo
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gaarne wilde Hazelius heele huizen overbrengen met alles wat er in hoorde en zoo
een levend beeld geven van 't leven op 't platteland uit alle deelen van Zweden. Het
stadsleven en de interieurs uit de steden, dat vloekte niet zoo met een stadshuis,
die konden wel in 't museum blijven, maar dat andere van 't land dat moest ergens
buiten onder gebracht worden.
In 1891 kreeg hij een stuk grond ten geschenke dicht bij de stad en toch buiten.
Nog 't zelfde jaar kocht hij een groot stuk erbij, opdat 't een ruim geheel zou zijn, dit
kostte 100,000 Kr. en moest in 10 jaar afbetaald worden. Geld had hij niet, toch
kocht
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hij 't terrein en wist 100 menschen te vinden die zich verbinden wilden gedurende
10 jaar elk jaar 100 kronen te geven. Toen kon hij aan 't bouwen gaan en daar staan
nu behalve Eskimo- en Lappenwoningen en talrijke kleine huizen, 5 groote huizen,
een geheele boerderij en eenige voorraadschuren. Verder is er een volledige collectie
van al de in 't wild groeiende planten, terwijl nu weldra 't oude museum in de stad
verplaatst wordt naar een groot gebouw, dat daarvoor geheel naar alle eischen is
ingericht.
In Noorwegen is men begonnen met een vereeniging op te richten, die zich ten
doel stelde oude merkwaardige gebouwen aan te koopen en te onderhouden,
daaraan is 't o.a. te danken dat nog eenige ‘stavekirker’ bewaard zijn gebleven, die
anders zeker verdwenen zouden zijn, want niets is tegenwoordig meer veilig voor
de moderne roovers: de Amerikanen. (Ook in Nederland halen zij genoeg van de
oude voorwerpen weg, die later hun musea belangrijk voor onze beoefenaars van
volkskunde zullen maken).

AFB.

10. PORTAAL VAN STAXKIRKE.

Christiania heeft nu een dergelijk open lucht museum als Stockholm. Wij
Hollanders wij hebben eenige prachtige Ethnologische musea, zoo mooi als 't maar
kan, b.v. op Marken en op nog eenige plaatsen. Die plaatsen zijn zelfs nog veel
mooier dan een museum, want alles is er op en top levend, maar hoe lang zal dat
nog duren? Zeker niet lang meer.
De minst kostbare manier om nog wat te bewaren is wel om zoo spoedig mogelijk
grondige teekeningen en afbeeldingen te laten maken van oude huizen, meubelen
en werktuigen door bekwame menschen, die ook voor 't aardige en mooie wat oog
hebben, en dan hier en daar een mooi exemplaar aan te koopen, welke collectie
dan gezamenlijk met reeds bestaande collecties vereenigd kon worden tot een
Nederlandsch museum voor volkskunde zooals is aangegeven door Prof. Dr. J.H.
Gallée in een artikel in ‘Onze Eeuw’.
't Geldt hier nu of nooit, want een stuk van ons volksleven gaat onherroepelijk
verloren: ongeschreven geschiedenis, diezelfde ongeschreven geschiedenis
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waarvoor men nu zooveel geld en moeite geeft om die te leeren kennen van de
Grieken, Romeinen en de Germanen uit den eersten tijd van onze jaartelling en die
men over 100 jaar zal willen kennen uit de 17de en 18de eeuw.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Dertiende hoofdstuk.
Theo alleen had genóten, dien zomer-in-stad, hij had gelééfd, heviger, ruimer en
innerlijk dieper dan ooit te voren... Uren kende hij nu van een wijd, hoog-zwellend
geluk, zooals hij niet wist dat er kon bestaan!...
Wat waren hierbij vergeleken zijn vroegere flirterijen, zijn avontuurtjes en
kalverliefdes!... 't Kinderachtige getrippel achter de wiegende rokjes van zoo'n
dametje aan, van zoo'n nufje dat zich aanbidden laat met airtjes van coquette!...
Ba! Niets was het geweest, niets,... nauwelijks de moeite waard om er nog even
aan te denken!... En toch, hoe verlaten had hij zich gevoeld toen Ada haar gunstjes
op een ander overdroeg, hoe diep gekrenkt toen Agnes zich alleen maar wat met
hem bleek te amuseeren!... Bespottelijk!... Wát hadden ze hem gegeven, die twee,
en al die andere van vroeger?... Niets dan wat dartele lonkjes en lachjes, streelinkjes
van zijn ijdelheid, en... nou ja, Adatje soms wel eens een zoentje - van tijd tot tijd och ja, och-och!...
Terwijl nú, Anna, zijn lieve Anna, z'n vrouw..., álles gaf ze hem, álles! Buiten haar
had hij niets meer noodig. 't Was een groote, al-omvattende, en zulk een
heerlijk-rustige liefdes-verhouding geworden tusschen hen. Van jaloezie kon geen
sprake zijn. Zij hing hem aan, met haar oogen, haar lippen..., haar heele lichaam zij wás van hem, gansch-en-al, zonder voorbehoud. Als hij haar in zijn armen hield...,
dan bestond er - dat was zoo zienlijk, zoo klaar! - buiten hun tweeën niets voor
Anna... En ook voor hem niet!... Want hij joeg 't uit z'n hoofd, al dat andere, al dat
van vroeger altijd... distinctie, litteratuur.... Hij wilde, wílde zich geven, zich
wég-geven, heelemaal!..., zich heerlijk bezitten laten!...
En werkelijk, dikwijls, in elkaars oogen kijkend, elkanders warmte gevoelend,
vergaten deze beiden de zoo zeer verschillende misère van hun dagelijksch bestaan,
en waren gelukkig!...
Hoe groot, vást, volkomen onberedeneerd was haar vertrouwen op hem! Hij begreep
het vaak zelf niet. Zoo luchtigjes waren ze het toch begonnen, hun vrijerijtje!... Hij
tenminste!...
Eerst had hij niet-veel-meer dan een triomf gevoeld, een helle vreugde, dat dít
hem gelukt was, hem, den verlitteratuurden zwakkeling, met een meisje als zij, uit
die wilde sferen!... En flinker, vrijer, mannelijk steviger, had hij zich op voelen leven...
Niet meer het verfijnde, overbeschaafde heertje, dat enkel misschien nog eenigen
indruk kon maken op een dametje van hetzelfde soort, neen, een frisch-krachtige
jonge-man, waar een meisje als Anna op kon verlieven!...
Heerlijk was dat...
Maar toen, als zij aldoor onstuimiger werd, en teerder, liever, zacht-aanhankelijker
nog tegelijk, als tevens hij, haar gedurig meer ziende, inniger en vollediger ziende,
haar heviger, dieper begon te begeeren - en zij was willig, liet alles gebeuren -,
kwam langzaam een ander geluks-gevoel opdoemen en groeien in hem, liefde, in
liefde-verbondenzijn, en 't mannelijk besef, verantwoordelijkheid...
Hij deinsde er eerst wel met iets van angst voor terug, met een donkere klopping,
een vaag tegen-op-zien, benauwend...
Wat ging er van worden?...
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Hij voelde dat hij haar hóuden wou, haar niet meer verliezen. Maar hoe kon dat
gaan?... Haar trouwen?.., Je trouwde niet met zoo'n meisje!... God nee! zijn ouders,
mama vooral..., en Ru en Louise..., de meisjes, de heele familie trouwens, hun rijke,
deftige vrinden... hoe zouden ze dát verdragen!... Hij had er geen voorstelling van,
kon er niet aan denken. Alles werd troebel, waas-blank in zijn hoofd, wanneer hij
maar even met z'n gedachten dien kant op ging...
Hoe zou hij, Theo, de fijne Theo, de superieure..., óóit met zoo-iets aan durven
komen?...
Maar dán?... Wat dán?.. - Het geheim
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houden, stiekum met haar blijven omgaan, blijven leven in vrije liefde!... Jawel! Zoo
lang als dat ging! Het zou immers zeker worden gemerkt!... God, en dan tóch! Kon
hij haar in zoo'n omgeving laten, als thuis, bij den af-gezenuwde moeder, haar dóór
laten ploeteren, dóór laten sloven in diensten.., dulden dat ze gescholden, gesnauwd
werd... en afgejakkerd... Zij? - o, hij wist het - zíj dacht daar nooit veel over na!...
Maar 't hinderde, ergerde, pijnde hem, bijna dagelijks.. Als een lafheid voelde hij 't
vaak!...
Dus... trouwen?
O, het gebeurde wel meer!...
Hij wist er verscheidene, zoogenaamd goeie-families, in Amsterdam, waarvan
zoons getrouwd waren ‘onder hun stand’, met hun ‘maintenées’..., zooals dan de
menschen zeiden... Ze waren gewoonlijk wel héél wat ouder dan hij, die zoons...,
en meestal hadden ze, vóór hun trouwen, jaren lang zwáár gelééfd... Toch gaf het,
geregeld bijna, schandaal in zoo'n goede familie, ging het, haast altijd, gepaard met
de hoogste ruzie, en brouille, met ouders, zusters, broers en de rest... Vooral met
getrouwde vrienden en kennissen... De ongetrouwden, die namen het meestal zoo
nauw niet, werd dan gezegd... Die bleven ‘er komen’... En 't werd hun volstrekt niet
kwalijk genomen!... Integendeel! Ze moesten er overal veel van vertellen: wat of het
wel was voor een mensch, die vrouw, en hoe of het er toeging... Daar werd dan
gezellig over gekletst, en gelachen... Op de societeit, in café's, in de trein naar
Bussum... Op de ‘jours’ der mevrouwen vooral.
Ja, eigenlijk werd zoo'n schandaal - buiten den naasten familie- en vriendenkring
om - wel min of meer interessant gevonden....
De mannen, die zoo iets dorsten te doen, werden er heimelijk om... gewaardeerd....
Och, hij wist er ook immers zoo alles van, hij, de lézer Theo!... In litteratuur was het
niets ongewoons, zoo'n huwelijk!... In de fransche vooral niet. Daar stoorde zich
bijna niemand ooit aan familie, ten minste geen jonge mannen!... De liefde, de
hartstocht, was souverein....
Alleen, ze trouwden er meestal niet, in de fransche boeken... Ze lééfden er samen,
in 't openbaar zelfs vaak.... Een ‘collage’ werd dat genoemd.... Maar ze trouwden
niet....
Samen gaan wonen, niet trouwen... Ja.... Dat was óók een weg.... Je aan niemand
storen!... Vrij zijn, breken met iedereen en met alles!... Het denkbeeld trok aan,
maakte opgewonden.... Hij liep er soms dagen mee rond... en met allerlei plannen....
Maar plotseling dan weer, meest 's avonds laat, als hij thuis kwam, - ver in den
nacht was het soms, als hij Anna had thuisgebracht, en daarna nog iemand ontmoet
- in de stilte van gang en trap... kreeg hij dat oude gevoel terug... van verraad te
plegen. Dan leken hem die, geen kwaad bewuste, te-slapen-liggende vader en
moeder zoo vreemd nabij... en zoo gróót in zijn ziel.... Zachtjes gaande hun donkere
deuren langs dacht hij aan hen, en aan Jeanne en Noortje, met innigheid....
Dan ook, er was één bezwaar, dat leek, vooral in den nuchteren ochtend, ontzáglijk,
onoverkomenlijk haast: hoe zouden ze 't aanleggen; hoe te komen aan geld genoeg
voor woning, eten en kleeren?... Theo probeerde soms weer te studeeren, met
driftige haast... Het lukte hem nooit.... Het ging eenmaal niet meer!... Ook
college-loopen gaf niets.... Hij kon zijn gedachten niet concentreeren. geen
aandacht-bepalen, was veel te gejaagd, te nerveus, en te droomenvol.... Wat nu
dan te doen?... Uitscheiden er mee?... 'n Gesjeesde student!... Nou goed, maar wat
dan?... Aan een krant zien te komen.... Of op een kantoor?...
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Vaag-moedeloos zat hij dikwijls neer, in gepieker aan plannen.., bedacht er heel
mooie..., verwierp ze weer allemaal, fantaseerde... en merkte, met spijt, hoe hij had
geluierd....
Maar ten slotte altijd kwam zij, zijn Anna, hem levenssterk voor den geest, moest
hij aan haar-alleen denken, werd hij van haar als vervuld - telkens opnieuw. Dan
zag hij haar oogen, voelde haar mond, op den zijnen, haar gloeiende wang... en
den warmen druk van haar lijf....
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En het juichte in hem!... Een mán was hij, ouder, maar sterker geworden!... Wat
kwam het er alles op aan, hoe het ging, hij had haar toch!...
Toen kwam de ontdekking... Niet plotseling.... Ze was al herhaaldelijk duizelig,
misselijkachtig geweest.... Maar nu deed zich een ander teeken voor, meer-en-meer
zékerheid was er... Ze vertelde 't hem, angstig, gejaagd... en - toen ze merkte hoe
hij ook ontstelde - in-eens in tranen....
't Was 's avonds, in hun gewone café-tje; tegen den muur, in een hoekje, zaten
ze samen; hij met zijn arm om haar heen, in het bijna-donker.
‘Och-god, seg, ventie, hoe mot dat nou?... Wat selle-me doen?...’
Ook Theo was er eerst van in de war. Wel had hij dikwijls aan die mogelijkheid
gedacht, maar zich het geval nooit zuiver voorgesteld, er zich nooit in-gedacht....
Nou ja, wie dan leeft, die dan zorgt, dát loopt nog wel los misschien.., had hij zich
altijd gepaaid. Er waren immers huwelijken genoeg, die altijd kinderloos bleven,
waarom zouden zij dan nu juist... en al zoo gauw.... In boeken, nu ja, in boeken is
het in den regel dadelijk zoo!... Schrijvers schijnen dat noodig te vinden om 't geval
erger, tragischer te maken!... Maar... in de werkelijkheid?... Wel nee!...
En tóch, waarachtig, nu wás het dan werkelijkheid, dringende werkelijkheid!... 't
Overviel hem.... Hij bromde een langen vloek voor zich heen....
Terwijl Anna, tegen zijn schouder geleund, diep snikte.
Dan, bijna plotseling, herstelde hij zich, zette zich rechter op, en vaster drukkend
haar tegen zich aan, zoende hij teertjes het voorhoofdsvel tusschen 't dunharige
kroesjesgekriebel, beklopte liefkoozend haar zij en heup, met z'n rechterhand, die
hij ver om haar heen hield geslagen.
‘Kom, An... zeg... huil nou niet zoo... ben je mal... moet je daarom huilen?... 't
Komt wel terecht, hoor!... We hebben toch immers nog allen tijd!... Acht maanden!...
M'n-god-nog-toe!... Kunnen we best in getrouwd zijn.... Wees maar gerust, 'k zal er
wel wat op vinden!... Vertrouw maar op mij hoor, lieveling, schat, hè?... Vrouwtje...
engeltje... moedertje mijn... hè?... Kom nou, wees maar niet angstig!...’
‘Och-god, ja, seg, maar... as se 't nou merken!... Ik weet waarachtig geen raad!...
Die Jans bij jelie doet toch al altijd soo.... God! Och-god!...’
‘Ze zullen 't niet merken... Tenminste niet vóór dat ze 't mógen merken!’
‘Ja maar... wat wil-je dan doen?... Met je ma, seg!... 'k Ben toch zoo vreeselijk
bang!... Och-god nee, nee, ik mot weg!... 'k Ga, hoor, met één November.... Jesis,
ik durf niet langer....’
‘Wacht nou maar, wacht nou!... Met één November?... Dat 's al de volgende
week.... Nou, 'k zal wel zien.... Laat mij maar 'is even begaan.... Toe, hou je nou
rustig..., lieveling, dot!... Kom!... D'r is toch voorlóópig nog niets te merken?...
Welnou!...’
Theo was plotseling vast besloten. Hij moest dan in-eens nu maar. Het thuis vertellen,
er over praten, en dat hij met Anna wou trouwen ook. O! 't zou natuurlijk een herrie
geven, verschrikkelijk!... Een breuk misschien.... In Godsnaam!... Hij voelde zich
stérk daartegen.... Hij hield van zijn Anna, o, nu nog meer, nog veel teerder!... 't
Was als een vreemd-heerlijk angstgevoel, in zijn borst, god! zoo groot was 't in-eens,
zóó'n bezitting: háár, en een kindje.... Een kindje!... Ze zouden een kind hebben
samen, een zoon misschien, net als Ru!... Híj een zoon!... 't Was een trotsch
gevoel!... Zoo zou hij dan toch iets gedaan, eindelijk iets voortgebracht hebben!...
Hij, Theo, de slappeling!...
Haar zei hij nog niets van zijn plan.... Moest er eerst nog meer over denken....
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Maar onder 't naar huis gaan, alleen, liep hij 't aldoor nog in zich aan te sterken,
zich meer-en-meer er voor op te winden.... Nu ging het beginnen!... Het nieuwe
leven, vol werk en zorg, maar vrij en gelukkig!... Hij zou wel wat vinden!... Hij zou
naar de Bries gaan. Ja! Daan zou hem helpen. O, zeker!... Stom en ruw was hij
destijds
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geweest tegen Daan!... Goeie Daan!... Maar neen, die zou geen rancune hebben!...
Daan zou hem stellig wat kunnen bezorgen, iets aan een krant bijvoorbeeld - Theo
voelde zich plotsling bij uitstek geschikt voor de journalistiek. - Het zou gaan, hij zou
slagen, 't werd goed, het werd mooi!... O, wat een slap, flauw, kinderachtig ventje
was hij vroeger geweest!... Maar die tijd was nu voorbij, voorgoed voorbij! Mán
voelde hij zich, in-eens, ouder, veel ouder, verstandiger, wijzer!... Mán en váder!...
Tot zulk een roes van krachtigen mannemoed en werk-lust wond hij zich op, dat
hij al bijna niet meer telde het eerste noodige: er thuis over spreken, met pa en
ma..., dat hij daar overheen keek!...
Maar toen hij er ál dichter bij kwam, toen hij eindelijk op hun gracht liep en de
stoep van ‘thuis’ weer zag..., toen kwam die eerste beroerde noodzakelijkheid hem
als een doffe beknelling naar de keel.... Zijn beenen werden in-eens als slappige
zware dingen, moeilijk te verzetten. Hij zei zich, dat het in elk geval nog niet
oogenblikkelijk hoefde te gebeuren.... Waarom?... Het was trouwens al laat nu,
iedereen zou naar bed zijn, hij kon er eerst, morgenochtend in bed bijvoorbeeld,
nog eens rustig over nadenken....
Intusschen - dadelijk toen hij binnen en terwijl hij bezig was de voordeur op 't
nachtslot te doen - bemerkte Theo dat ze toch nog niét allemaal naar bed waren.
De deur van de zaal stond open. Daar binnen brandde nog hoog-op licht. En hij
hoorde stemmen, gedempt....
Bevangen van lichten schrik liep hij door.
‘Zóó? U nog op?’ Hij zag zijn vader aan de tafel zitten en tegenover hem Jeanne,
en schrok nu nog wat erger, want zij zaten er werkeloos en met bezorgde gezichten.
Zijn vader knikte. ‘Ja, we hebben een heele geschiedenis gehad van-avond. ...Je
weet, mama voelde zich aan tafel al niet erg lekker’ - Theo herinnerde 't zich als
met een schok, hij had er geen oogenblik verder aan gedacht! -, ‘nou, ze wou toch
met alle geweld even na' Loe.... Jammer!... Ze is d'r erg akelig vandaan gekomen,
doodmoe, hijgende, bezweet... koortsig blijkbaar... en hier-in-huis is ze in-eens van
d'r stokje geraakt... op een stoel in mekaar gezakt....’
‘Ajakkes!... God, hoe gek!... Niets voor ma!’
‘Nee..., het is vreeselijk vreemd’, zei Jeanne strak-ernstig.
‘Nou’, ging Croes voort, ‘wij 'r natuurlijk bij gebracht, hè, en te bed, en om de
dokter gestuurd.... Die is ook dad'lijk gekomen.... Heeft er 't hart en de borst
beluisterd.... Enne... Nou!... Hij kon er nog niks van zeggen... komt morgenochtend
terug.... Vond het ook vreemd, heel vreemd!...
Ja!... Wat denkt u zelf?...
Ik?... 'k Weet niet!... Iets aan 't hart misschien.... 'k Geloof eigenlijk dat Huigens
een beetje bang was voor longontsteking.... Dat kán zoo aanpakken!...’
‘Kom, maar pa, hoe zou ma daar nou in-eens aan komen!’ opperde Jeanne op
eenigszins wreveligen toon.
Theo veegde zich, met z'n zijden zakdoekje, 't zweet van 't voorhoofd. God!...
mama... wat zou dat in-eens zijn, waar zou dat op uitloopen.... Hij was ongerust....
En toch voelde hij ook iets als een heimelijke blijdschap omdat het nu zeker in de
eerste dagen onmogelijk zijn zou over zijn eigen... omstandigheden... te praten....
‘Je bent warm’, zei z'n vader nog, met even een vaag-onderzoekenden blik.
‘Tja!... Ik heb hard geloopen!... 't Is zacht in de lucht....’
‘Vin-je? Zóó!... Ik vond het bliksems koud.... Maar kom, zeg, gaan jelui nou na'
bed!... Jeaantje.... Kom!... 't Is laat!...’
‘Ja pa... maarre... wat vindt u... zou ik niet liever wat opblijven nog... voor ma’,
vroeg het meisje.
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‘Hè?... Wel nee, waarachtig niet, dat 's nou heelemaal niet noodig!... Ik ben toch
op dezelfde kamer!’ Croes lachte even, stond op, gaf Jeanne een goedig klopje....
Ze kreeg er wat vochtige oogen van.... ‘Ga jij maar gauw naar je nestje hoor, slaap
lekker!... Kom jongens!... Nacht Thé!...’
Ze gingen naar boven, Croes ook.
Op zijn slaapkamer gekomen draaide hij 't gaslicht daar - voorzichtig-langzaam wat hoo-
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ger.... Emma sliep, met een hoog-rood gezicht, achterover, de mond wat open, licht
hijgend.... Croes bleef eerst even naar haar staan kijken, stil, boog zich dan over
haar heen, en stopte de dekens wat vaster in, waarbij ze hem plotseling aanzag
met starenden blik. ‘Zoo - zoo - hè - rustig maar vrouwtje - zoo - mooi zoo’ bromde
hij zachtjes kalmeerend. Dan sloot ze de oogen weer, slikte een paar maal, lag nu
inderdaad een weinig rustiger. ‘Ze is ziek, hard ziek,’ zei Jan, fluisterend.... En hij
kon er nog niet toe komen om ook naar z'n bed te gaan, bleef nog een tijd op de
stoel naast haar hoofdeinde zitten, luisterende, naar Emma's - soms even licht
piepende - ademhaling, en tobberig soezende....
Hij was ongerust... Overdreven, zei hij zich zelf.... 't Kwam zeker doordat hij in
den laatsten tijd zooveel misère had doorgemaakt, in zaken, en door die bevalling
van Loe.... Emma was sterk en gezond.... Al wáren het dan de longen.., ze zou er
wel dóór komen....
Zijn vrouwtje!... Vreemd... haar zoo plotseling ziek te zien liggen... Zij... altijd zoo
ree... en zoo stevig en blozend.... Ja, van de vreemdheid, het ongewone,... daar
kon het ook wel van komen, dat hij wat angstig was.... Toch, van zich afzetten kon
hij het niet.... Toen hij eindelijk opstond, besloten nu, om zich ook toch maar uit te
kleeden, erg langzaam begon.., was 't met een, telkens weer even, stil,
adem-ingehouden, luisteren, en naar haar kijken, strak....
Zijn vrouwtje!...
Het was wonderlijk zooals de beelden van hun eerste, hun meest intense
samenleven, in liefde - zoo lang al geleden - hem nu door 't soezende hoofd joegen.
Soms zag hij haar duidelijk als meisje, in dien tuin, met die heerlijke verlegenheid...
Dan, plotseling, naast de wieg van Ru, toen hij eens op een middag vroeg thuis was
gekomen - dié blijdschap!... En dan weer zooals ze gestaan had, naast hem, in witte
zij..., en 'n poosje later, in wit katoen, op z'n knie gezeten, hem zoende, zoende....
Vreemd nu ook dat vage zelfverwijt over zijn - al sinds jaren trouwens - lang niet
meer zoo véél en zoo echt-innig met haar samen zijn. Het was hem al zoo gewoon
geworden, dat hij... nu ja, van haar hield, heel veel: - maar... als van een dochter...
zoo teertjes... zoo gansch niet hartstochtlijk-begeerig meer... och nee..., dat hij
eigenlijk altijd, inwendig, wat om haar moest lachen... zoo kinderlijk als ze bleef....
Het was alles eens toch zoo hoog, zoo prachtig, het was hem zoo zalig geweest
in dien eersten tijd....
Och ja, de kinderen, de verantwoordelijkheid, de ernst... en het werk toen, het
werk!... hij was in een roes geraakt, in een roes van zaken en werk-voldoening...,
had altijd op later gehoopt, op later,... wanneer hij misschien toch... eindelijk weer
eens... 'n beetje minder te doen, te zorgen zou hebben...
Ze brachten een onrustigen nacht door. Emma werd woeliger, telkens wakker,
klaagde dan over benauwdheid; en telkens was Jan er weer uit, om haar even
recht-op te heffen, te laten drinken, of enkel maar wat zachtjes toe te spreken, en
in te stoppen haar dek....
De dikke dokter kwam den volgenden morgen al om half tien de trap ophijgen. Hij
constateerde nu dadelijk de longontsteking. Ze moesten zich intusschen maar niet
ongerust maken; mama had een flink gezond gestel -, hè?, nou! is 't nie-waar? - 't
zou wel weer losloopen, zeker, wel zeker, maar toch... ja ja, 't was een flinke aanval....
Oppassen, goéd oppassen voor kou, vooral warm in bed houden.... Niet voorzichtig
genoeg kon je zijn.... Er moest dag en nacht iemand bij mama blijven....
Jan schaamde zich, dat hij dien vorigen nacht toch nog wat had geslapen.
‘'k Zou maar een verpleegster nemen,’ zei Huigens. ‘Wel nee, kom, maar dokter!...,
dat kunnen we zelf nog best af’ protesteerde Jeanne.
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‘Goed kind, best hoor, probeer 't maar 'is!...’ Houdt ze niet uit, dacht de dokter.
Maar Jeanne dééd het. Ze wílde! Zij moest het zijn die haar moeder verpleegde!
Dien heelen dag en ook 's nachts nog, tot over half vier, bleef ze aan haar bed; ze
kibbelde er, telkens op nieuw, driftig fluisterend, met haar vader over, als die haar
aflossen kwam;
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papa vond het nonsens, vroeg of zij dan met alle geweld ook ziek wou worden.
Eindelijk ging ze naar bed, op zijn dringend bevel. Jan waakte de rest van den nacht.
En den volgenden dag ging het evenzoo. Om acht uur 's morgens zat Jeanne er
weer. Papa schudde ernstig het hoofd bij haar binnenkomen. ‘Kind, kind! Je ziet
toch al zoo bleek!... Ga nog wat liggen.... Laat ik dan Noortje....’
‘Och nee, toe... laat u mij nou’ zei ze bijna smeekend.
Jan moest naar kantoor....
Dadelijk al, toen mama zoo ziek thuis kwam, dien akeligen eersten avond, was
Jeanne dieppijnlijk geschrokken, had ze een benauwende wroeging gevoeld, omdat
ze mama toch had laten gaan, ofschoon ze, toen immers 's middags al, lang niet
lekker geweest was. En dat voor zoo een volstrekt onnoodige tocht naar de
Vondelstraat! Want Loe werd veel beter, ze zat weer op, bleef enkel nog wat zwak;
ook met haar hoofd, haar zenuwgestel, ging 't goed vooruit.... Ze kón het zich maar
niet vergeven, Jeanne!... Ze beschuldigde zich van het grofste egoïsme, van
liefdeloosheid. Zoo ver was het dus al met haar gekomen?...
Ze had er een schok van gekregen, ze voelde het plotsling geval als een dringende
waarschuwing. God! hoe wreed onverschillig, zelfzuchtig leefde ze voort. Ze lette
haast niet op haar huisgenooten, ze gaf niet om hen! Alleen om zich zelve dacht
ze, om wat ze ondervonden had, om de eigen toekomst, om wat ze moest doen als
ze niet zou trouwen!... Alsof niet haar plicht voor de hand lag!... Alsof ze zich thuis
niet nuttig kon maken, een hulp voor haar ouders zijn, die dan toch al
menschen-op-leeftijd werden!...
Mama vooral had ze schandlijk verwaarloosd, al jaren lang!... O, dat ze het nu
pas voelde. nu ma daar lag!... Goeie, lieve mama!.., De nare nuf die ze was
geworden! Vermeden had ze haar moeder, haast dagelijks, lomp en koud was ze
met haar geweest!... Omdat ze geen lust had in praten, in prettig-gezelschap zijn,
en in het huishoudelijke werk, dat mama, en nog altijd met zooveel ambitie, volhield
te doen. Was dat dan zoo erg, zoo vernederend soms? Was zij dan van beter slag
dan mama?... En ze ergerde zich nog gewoonlijk, wanneer mama zich beklaagde,
dat ze zóó weinig hád aan haar oudste dochter.., in 't huishouden bijna niets en ook
haast geen gezelligheid meer, sinds die fransche lessen.... Dan werd ze 'r nog bits
tegen in!...
Die Gonne ook, met haar mooie praatjes!...
Maar ze wist zich beslist op het keerpunt nu, ze voelde het diep: deze ziekte van
ma werd voor haar het begin van een beter leven. Opofferen zou ze zich voortaan....
Zich wijden.... Ja, 't liefst had ze zelf een gezin gehad.., maar... och, als dat dan niet
kon, nóóit zou kunnen.., er waren toch altijd menschen genoeg om haar heen aan
wie ze zich wijden, zich geven mocht!... Ja, mócht... want dat alleen gaf geluk!...
Wat had je aan al die kennis?... Afschaffen zou ze die fransche lessen.... Ze was
er toch niet voor geschikt.... Moest ze later haar kost eens verdienen..., welnou, dan
werd ze maar huishoudster!...
En Jeanne voelde zich als gedragen door haar besluit!
Flink wou ze beginnen; niemand anders dan zij zou mama verplegen - papa alleen
mocht haar aflossen, 's nachts -, maar aan Noortje zou ze 't nooit overlaten - dat
kind, dat nog enkel aan jongens dacht! -, ook aan Theo nooit...; die had er trouwens
nog niet om gevraagd, - Theo was afgetrokken en stil, zag bleek en bezorgd, scheen
een zekere angst voor het ziekbed te hebben, Jeanne begreep niet: wat had hij, die
jongen? Maar goed zoo, ze had hem niet noodig!...
Ru kwam een paar maal per dag informeeren, bracht dure bloemen en vruchten
mee, maar tijd had hij nooit....
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Neen, Jeanne alleen zou haar moeder verzorgen. Ze wóú het en zóú het!... Papa
mocht haar aflossen... nu en dan. Maar ook anders geen mensch!... Ze snauwde
er Noortje zoo hard om af, dat het meisje verschrikt naar haar kamertje liep, daar
ging zitten huilen. - Och-god! Wat was alles toch naar tegenwoordig; niemand meer
die van haar hield! Jeanne had dadelijk spijt.... Waarom snauwde ze zoo?... Spijt, altijd spijt!...
(Wordt vervolgd).
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Een liefdedienst
dramatische schets
door Marie Metz-Koning.
Personen:
VAN HOOGENSTRATE, student in de rechten, 24 jaar.
EEN GEVANGENE, 40 jaar.
EEN STEM.
TWEE AGENTEN.
Het tooneel verbeeldt een heeren-studeervertrek. Aan den rechterzijwand vóór staat
een bureau met brandende studeerlamp, daarachter is een raam met gesloten
gordijnen. Vóór in den linker zijwand is een smalle deur, daarachter staat een
boekenkast. In den achterwand is een porte-brisée. Op den voorgrond, wat naar links,
staat een tafel met boeken, waarbij een gewone stoel. Rechts achter in den hoek
staat een tafeltje met karaf en glazen. Verder alles wat in een heeren-studeerkamer
hoort.
Van Hoogenstrate zit schrijvende voor zijn bureau. Een klok buiten slaat één slag.
Van Hoogenstrate legt zijn pen neer, gaapt achter zijn hand, wrijft zich over het
voorhoofd, en begint weer te schrijven. Licht gerucht achter de smalle deur. Van
Hoogenstrate luistert even, schrijft dan weer door. Nu achter de deur geluid van
vallende glasscherven en een harde bons. Van Hoogenstrate springt op, rukt een
laadje van zijn bureau open en haalt er een revolver uit. Tegelijkertijd gaat de deur
links langzaam open, de gevangene steekt het hoofd er door naar voren. Hij heeft
den mond open, doodsangst in de oogen. Als hij Van Hoogenstrate ziet, wil hij terug;
maar Van Hoogenstrate richt de revolver op hem en roept gebiedend:
VAN HOOGENSTRATE.

Hier blijven, of ik schiet! GEVANGENE

(verwilderd uiterlijk, gescheurde kleeren, springt met een gesmoorden kreet nu geheel te
voorschijn, gaat hijgend, de oogen wijd, met uitgebreide, als steun-zoekende handen tegen
den muur links staan, schor schreeuwend).

Schièt maar!
VAN HOOGENSTRATE

(kijkt den gevangene met kalme oogen aan, blijft de revolver richten, spreekt gedwongen
rustig).

Nog niet. Ik moet eerst reden hebben.
GEVANGENE

(zwaar hijgend, houding als voren, spreekt schor).

Je hèb... rede'!... Je heb... ommers rede'?...
(Even stilte, waarin beiden onbeweeglijk blijven).
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VAN HOOGENSTRATE

(Laat zijn arm met revolver wat zinken, spreekt gebiedend).

Wat zoek je hier?
GEVANGENE

(als voren).

Wat ik hier zoek?... Niks!... Ik... ik zoek hier niks! Ik...
VAN HOOGENSTRATE

(luid, gebiedena)

Ga dan terug zooals je gekomen bent!
(zet zijn stem uit).

As-je blief!
(voetstampt en richt zijn revolver weer).

En gauw ook!
GEVANGENE

(ziet angstig rond, klemt de handen ineen, doet een stap naar Van Hoogenstrate toe,
smeekend, heesch fluisterend, nog steeds hijgend).

Om Gods wil meneer, wees stil! Schiet me dood, meneer... as je bang voor me
ben... maar wees stil.
VAN HOOGENSTRATE

(heeft zijn revolver weer laten zinken; spreekt iets zachter, maar ongeduldig toch).

Ik ben niet bang voor je; maar...
GEVANGENE

(als voren).

Ze zitte' me ná, meneer!... Ze benne vlak om 't huis.... Zoo waar as God leeft, ik kèn
niet terug... anders dee' ik 't!
(heft de gevouwen handen omhoog).

Och God, meneer, verraai me niet!... Ik...
VAN HOOGENSTRATE

(verbaasd, begrijpend).

Ze zitten je na, zeg je? Ben je dan uit de gevang....
GEVANGENE
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(heesch, smeekend).

Ik ben gevlucht, meneer...
(zijn onderkaak bibbert).

Uit de gevangenis.... Maar ze hebben 't gemerkt.... Ze zaten me na.... Toen most
'k ergens in!... Ik most wel!... anders was 'k niet... niet hier....
VAN HOOGENSTRATE

(nog altijd verbaasd).

Maar hoe ben je dan....
GEVANGENE

(als overredend, fluisterend).

Over de dáke' meneer!... Over de dáke'!... Ik most wel!... Ze waren vlak achter me!...
VAN HOOGENSTRATE

(als voren).

Over de... daken?
GEVANGENE

(knikt hartstochtelijk).

Over de dáke'.... 'k Weet zelf niet.... 't Was zoo donker.... Ik kon amper zien!... Ze
waren vlak achter me.... Toen 'k ze hoorde, ben 'k ergens 'n deur ingeloope'... 'n
trap op... nog 'n trap... in de goot... àl maar langs de góte.... 'k Hóórde ze.... 'k Hoorde
ze àl maar achter me!... 'k Wist zelf niet hoe 'k liep!... Hier kon 'k niet verder... en
toen...
(beziet zijn handen).

Kijk 's... alles... bloed!...
(veegt zijn handen langs zijn buis).

'k Was anders al op straat...
(de vuisten ballend, uitbarstend).

Ik was al op stráát... Verdommelinge!
(hijgt, en bulkt in schor snikken los, de handen voor 't gezicht).
VAN HOOGENSTRATE

(stil voor zich).

Arme donder!
GEVANGENE
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(veegt met den achterkant van zijn mouw de oogen af, en staart dan wezenloos voor zich
uit).

Gèk ben 'k!... 't Gééft wat, dat griene'.... 't Helpt je wat!
(Van Hoogenstrate wendt zich af, als verlegen. Gevangene gaat voort, overtuigend
sprekende, met in-dringende oogen).

Meneer, je hoeft niet bang voor me te weze'.... Werachtig, ik zal
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je niks doen!... Maar verraai me niet!
(smeekend, met bevende stem).

Meneer, ik smeek je d'r om, verraai me niet; want da's erger dan dood!... Dat is...
(weer uitbarstend).

Meneer, schiet me liever voor-de-kop, as dat je me verraait!
VAN HOOGENSTRATE

(eenigszins afgewend, worstelend met zichzelf).

Ik... e... ik heb geen plan om je te verraden, maar...
(ziet gevangene weer aan, als overtuigd).

Hier kun je niet blijven. Je moet dus op de een of andere manier weg!
GEVANGENE

(smartelijk, wezenloos).

Weg. (knikt langzaam).

Jawel. (zwijgt even).

En dat waar-na-toe, als ik meneer vragen mag?
VAN HOOGENSTRATE

(bruusk).

Dat wéét 'k niet!
(zwijgt even, dan zachter).

Waar wou je naar toe, toen je...
(aarzelt even, dan rad).

Waar zou je naar toe zijn gegaan, als je niet ontdekt was geworden?
GEVANGENE

(als voren).

Waar 'k dàn na toe zou zijn gegaan?...
(luistert angstig).

Ze kenne' toch niet hier komme', meneer?
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(Van Hoogenstrate luistert even, maakt dan een geruststellend gebaar).

Waar 'k dàn na toe zou zijn gegaan?
(zwijgt even, als ìn zich zoekende; valt dan uit).

Dat wéét 'k niet! Meneer zel 't niet gelooven; maar werachtig, 'k weet 't niet.
(even stilte)

M'n hoofd maalde maar rond één ding: wèg!... vrìj!... Vrìj!... En nou!...
(bijt op zijn vuist om niet te huilen).

Verdommelinge!
VAN HOOGENSTRATE

(slaat de oogen neer).

Hm...
(ziet gevangene weer aan, zacht).

Maar in elk geval....
GEVANGENE

(dof, wezenloos).

En waar kèn 'k nou na toe?... Ze weten 't nou allemaal!
(beziet zich).

En dan met dit pak!
(zwijgt even).

Hoewel, al hàd ik 'n ander pak... ze zoeken me nou toch overal.... Ik ken de straat
nie' meer op!
VAN HOOGENSTRATE

(eenigszins resoluut).

Hm... Was 't dan misschien maar niet beter, als je bedáárd....
GEVANGENE

(oplevend).

Wat bedoelt meneer? Bedoelt meneer, dat 't beter was, als ik maar weer in de
gevangenis terug...
(barst uit).

Dàt nóóit!
(hijgend).
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Levend krijgen ze me daar niet weer!
(hijgen).

Je weet niet wat je daar zègt, meneer! 'n Vol jaar hek 'k d'r an gewerkt... àlle nachte....
En nou zou 'k weer...
(overtuigend).

Je ken me doodschiete'; maar levend krijgen ze me niet!
(Even stilte; Van Hoogenstrate heeft 't hoofd gebogen).
VAN HOOGENSTRATE

(zich vermannend).

Jawel, maar ik schiet je niet dood! En dus...
(De gevangene krijgt een duizeling. Hij kreunt, wankelt, tast in de lucht, leunt met
gestoten oogen tegen den muur. Van Hoogenstrate aarzelt, zijn gezicht drukt heftig
medelijden uit, terwijl hij zegt:)

Arme kerel! Ik wou waarachtig.... Ik wou dat 'k wat voor je doen kon.... Maar ik kan
toch òòk nièt...
(legt de revolver op zijn bureau, gaat naar den gevangene en schuift hem den stoel
bij de tafel toe).

Vooruit, ga zitten.... Alloh, je màg wel!
GEVANGENE

(ziet Van Hoogenstrate wezenloos aan, grijpt zich dan, wankelend aan den stoel en valt er
op neer, de handen voor 't gezicht, kermend).

O, Jezus-nog-en-toe....
VAN HOOGENSTRATE

(loopt een poos achter op het tooneel heen en weer, strijkt zich over het voorhoofd, ziet een
paar malen naar gevangene, blijft denkend stil staan, schudt 't hoofd, en gaat naar het tafeltje
naast de porte-brisée, waar hij zich een glas water inschenkt, dat hij achter elkaar leeg drinkt.
Dan, na even aarzelend kijken naar gevangene, die nog in dezelfde houding bleef, schenkt
hij nog een glas water in, en zet dat bij gevangene op tafel).

Hierzoo; drink 's! (gaat naar zijn bureau en kijkt meelijdend naar gevangene, die drinkt, en wiens tanden
tegen het glas klapperen.)
GEVANGENE

(zet het glas op tafel, en spreekt met moeite).

Je bent wèl goed, meneer!... God zal je d'r voor loone'...
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(staart wezenloos voor zich uit, schrikt dan, en kijkt naar het raam, of hij buiten gerucht
hoort).

Ik... hóór toch niks?
VAN HOOGENSTRATE

(luistert ook).

Neen.
(even stilte).

Ben je nu wat... uitgerust?
GEVANGENE

(ziet Van Hoogenstrate wezenloos aan).

Uitgerust?
(ziet weer voor zich en schudt 't hoofd).

Nee, uitgerust niet
(zwijgt even; spreekt dan als tot zichzelf).

Als 'k nou maar wist... wáár 'k na toe kon....
VAN HOOGENSTRATE

(trekt zijn bureau-stoel om en gaat zitten; spreekt of hij moeite doet om op zijn gemak te
schijnen).

Hm, ja, daar moeten we nu 's over spreken. Ik heb
(uitvallend)

verdòmd, ik heb medelijden met je!
(gevangene ziet op, wezenloos, verwonderd).

Ja, je mag gedaan hebben wat je wil; maar....
GEVANGENE

(spreekt als in slaapwandel, de oogen wijd naar Van Hoogenstrate heen).

'n Moord.VAN HOOGENSTRATE

(wat schrikkend, kijkt schichtig naar de revolver, legt dan, als onwillekeurig de hand er op).

Zoo: 'n moord.GEVANGENE

(knikt wezenloos).
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'n Oud wijf vermoord. Moord met voorbedachten rade, zooals ze dat noemen.
(kijkt naar Van Hoogenstrate's hand op de revolver en schudt dan 't hoofd met een
vage grijns).

Nee, meneer hoeft niet bang te zijn. Ik zal meneer niks doen.
VAN HOOGENSTRATE

(met een flauwen glimlach).

Je bent wel vrindelijk.
GÉVANGENE

(wat oplevend).

Vrindelijk of niet vrindelijk; maar da's heel wat anders! Meneer is 'n man in de kracht
van z'n leven. Dat was 'n heel ander geval, als dat je 'n oud wijf molt, die cente te
veel heit!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

49

VAN HOOGENSTRATE

(flauwtjes glimlachend, als met zijn gedachten elders).

Zoo; had ze te veel?GEVANGENE

(overtuigend).

En geen kind of kraai op de wereld, en zoo gierig as de hel! Niks an gelége'! Of ze
leefde of niet, daar had geen mensch baat bij, en zij zelf 't minst van al!
(zwijgt even; dan dof).

Maar daar geven ze je levenslang voor!
VAN HOOGENSTRATE

(oplevend).

Wacht 's! Ik herinner me geloof 'k de geschiedenis!
GEVANGENE.

't Is mogelijk! Hoewel, meneer moet toen nog wel erg jong zijn geweest. 't Is nou al
acht jare geleë.
VAN HOOGENSTRATE

(levendig).

Jawel, ik herinner me.... Jij hebt niet bekend; maar je kameraad....
GEVANGENE

(schudt 't hoofd).

Je ben abuis, zooals 'k ook wel dacht. Da's 'n andere geval geweest. Ik had geen
kameraad
(grijnst).

Zóó wijs was 'k wel! Maar bekend hèb 'k niet! Dàt is zoo!
VAN HOOGENSTRATE

(ziet gevangene scherp aan).

Me dunkt, 't is toch dezelfde geschiedenis geweest. Het heeft me juist zoo
geïnteresseerd, omdat ik niet begreep, waarom je eigenlijk maar niet bekende.
GEVANGENE

(met flauwe grijns).
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Waarom ik eigenlijk maar niet bekende? Begreep meneer dat niet? Dan zal 'k meneer
dat nou's vertelle'. Doodeenvoudig omdat ik d'r lol in had om ze te pláge'. Ze waren
nou toch maar nooit heelemaal zeker van d'r zaak. Alles was uitgekomme', op één
ding na. Nou, en als ik nou maar niet bekon, dan konde' ze altijd nog denken, dat
ik die ééne keer...
VAN HOOGENSTRATE

(valt uit; zeker nu).

Juist! Ik herinner me weer alles! Je hebt 'r vermoord, en toen heb je je dronken
gedronken, en toen heb je alles verteld aan 'n kameraad; en die heeft later.... In
Utrecht is 't gebeurd.
GEVANGENE

(knikt).

Precies, nou is meneer toch an 't rechte!
(grijnst).

Ja, als meneer dàt 'n kameraad noemt, dan is 't zoo. Wij noemen 'n kameraad
iemand waar je mee samen doet, zie je: 't zaakie!
(grijnst).

Maar meneer hei't 't dan maar netjes onthouë', dat mot 'k zegge! Stedeert meneer
misschien óók voor rechter, dat-ie z'n eige d'r zoo voor interesseert?
VAN HOOGENSTRATE

(fronst even 't voorhoofd).

Dat kon je wel eens geraden hebben. Ik studeer tenminste in de rechten.
GEVANGENE.

Voor avekaat dus! Nou, da's 'n mooi vak! Daar wi'k niks geen kwaad van zegge'!
(grijnst).

Hoewel, die van mijn hoefde óók niet om te kijke', als ze ‘leeperd’ riepen. Die zee
me alles ten-onderste-boven voor. Meneer Havendrechte hiettedie! Hij had beter
meneer Averechts kenne hiete'!
(grinnikt, wordt dan plotseling diep ernstig).

Zoo, mot meneer avekaat worde'. Nou, dan kan meneer heel wat goeds doen van
z'n leven.
(zwijgt even; ziet Van Hoogenstrate ernstig aan).

En dan mag ik misschien God nog danken, dat ik hier juist....
VAN HOOGENSTRATE

(trommelt ongeduldig met de vingers op het bureau).

Je was aan 't vertellen, waarom je niet hadt willen bekennen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

GEVANGENE

(knikt).

Juist. Nou: natuurlijk dat ik d'r lol in had, om niet te bekennen. Ze waren nou lang
niet zeker. Behalve één, dat was de leepste: die dee' anderande strikvrage'.
(grijnst).

Dan zee-die bij voorbeeld dingen die 'k niet gezeid had, dàt ik die gezeid had, om
zóó achter de waarheid te komme'. Maar ik paste 'm! Of ik 'm gauw in de gáte' had!
(grijnst).

Leep dat-ie anders was! Af en toe maakte-n-ie 't zóó, dat ik m'n eige' in most houë,
om niet te roepen: bliksem! je heb achter de deur gestaan! Hoe ken je 't anders zóó
precies weten! Maar ik hiette alles te liege! Ik had, om zoo te zeggen, 'n vast plan
in me kop, en daar gong 'k niet van af.
(zwijgt even, om met zichtbaar welgevallen na te denken).

Eén was d'r dan ook, hoe die hiet weet 'k niet; maar hij had zoo'n zwart snorretje;
en die tweefel gedurig! Dat zag 'k wel! En diè zal dan ook niet veurgestemd hebben,
toen 't er op ankwam.
VAN HOOGENSTRATE.

Wàt voorgestemd?
GEYANGENE.

Voor levenslang.
(Van Hoogenstrate glimlacht nauw zichtbaar; gevangene valt in een starend
stilzwijgen).
VAN HOOGENSTRATE.

Maar ik begrijp nog altijd niet, waarom je niet bekende. Je moest nu immers toch
zitten?
GEVANGENE

(weer oplevend).

Doet 'r niet toe! Nou had ik toch m'n lol van die kleine zwarte, die nou dacht dat ik
onschuldig veroordeeld wier. Want heelendal beweze' wàs 't niet! Ik heb m'n eigen
avekaat nog geeneens de waarheid gezeid. 'k Dacht zoo bij m'n eige'; je ken nooit
wete', wat dadde die heere' zoo onder mekander smoeze'. 't Ging nou in elk geval
nog half op de gis!
VAN HOOGENSTRATE.

Maar waarom heb je 't dan daarnet aan mij wèl verteld?
GEVANGENE

(star voor zich uitziende).

Dat wàs geen vertellen. 't Viel d'r uit
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(uitbarstend).

En 't is goèd, dat, 't 'r nou maar 's uit is! 't Mòst 'r eindelijk 's uit!
(grijpt naar zijn keel; spreekt gesmoord).

't He't me al acht jaar lang hier gezete'! 't Worgde me! Ik kon over niks anders meer
denken! God-god! en dan die dagen, àl die dagen dat je d'r alleen mee ben. En al
die nàchte'! Meneer, die nachte'! Die zijn 't slimste. Jezus! die angst! Die angst, als
je in donker ben, alleen
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d'r mee! En je ken' 't nooit kwijt! Nergens!... Nou is dàt tenminste weg!
(zwijgt even; ziet Van Hoogenstrate strak aan).

Maar nou zeg jij zeker later tegen die kleine zwarte dat ik bekend heb?
VAN HOOGENSTRATE

(na even zwijgen).

Nee; denkelijk wel niet.
GEYANGENE.

Zou meneer me dat willen beloven.
VAN HOOGENSTRATE

(verstrooid).

Jawel, dat kan ik je wel beloven.
GEVANGENE

(valt uit).

Zoo! zoo! nou, da's mooi van je! Da's allemachtig mooi van je!
(zwijgt even).

Ik heb 't altijd 't aldergemeenste gevonden wat 'r bestond, om 'n ander te verraaie'.
'k Heb 't ook nooit gedaan! Wàt 'r ook gebeurde, de kameraads konden op me
rekene'! Maar zoo benne' ze niet allemaal! Je hèb van die kerels...!
VAN HOOGENSTRATE.

Neen, ik zal mijn woord wel houden; hoewel ik altijd nog niet goed begrijp....
GEVANGENE

(hoofdschuddend).

Begrijpt meneer dat nou nòg niet? Kijk 's, as ze meneer nou 's pestten, zou meneer
d'r dan geen lol in hebben om óók 's te peste'? Want die kleine zwarte weet nou
toch maar z'n leven lang niet of ik onschuldig zit!
VAN HOOGENSTRATE

(met flauwen glimlach).

O, is 't 'm dat?
GEVANGENE

(knikkend).

Dát is 't 'm
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(zwijgt een poos; spreekt dan zwaar, somber).

Maar meneer, nou dat 'k je tòch spreek, nou zou ik je wel 's wat willen vragen, wat
'k nog nooit, an niemand heb kènnen vragen
(zwijgt even).

Zie je, ik heb altoos gedacht: als ik nou toch van m'n leven nog 's iemand vind die
goed voor me is, en die wil naar me luisteren, dan moet ik hem toch 's wat vragen.
(zwijgt en kijkt Van Hoogenstrate met in-dringenden blik aan).
VAN HOOGENSTRATE.

En dat is?
GEVANGENE.

Ja, zie je, ik vraag 't niet veur m'n eige: daar is tòch niks meer an te doen; maar ik
vraag 't veur later, veur anderen.
(zwijgt even; zegt dan dringend en met nadruk).

Zie je, of meneer d'r wat an zel kenne doen, dat weet 'k niet; maar às meneer d'r
ooit wat an zou kenne doen, dan wou 'k vrage', of meneer d'r niet voor zorgen kon,
dat de doodstraf weer kwam.
VAN HOOGENSTRATE

(met een beweging van verbazing).

De... dóódstraf?
GEVANGENE

(knikt hartstochtelijk).

Ja, meneer: de dóódstraf. Kijkt meneer dáár zoo vreemd van op?
VAN HOOGENSTRATE.

Ja, daar kijk ik zéker vreemd van op!
GEVANGENE

(met nadruk).

Dat komt, omdat meneer nog nooit gezeten he't, gezéte', met nog 'n heel leven vóór
'm
(uitvallend).

Want, dàt meneer, da's de hel! da's erger as de hel!
(zwijgt even)

Kijk 's, ik weet niet, ik weet d'r niks van, of meneer d'r óóit iets an zel kènne' doen;
maar ik heb al die jare gedacht: as ik vóór me dood nog 's iemand spreek, die na
me hoore' wil, dan vraag 'k 'm dàt.-
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VAN HOOGENSTRATE

(nog altijd verbaasd).

Dus jij hadt liever gewild...?
GEVANGENE

(somber).

Derect meneer, derect!
(wijst met gestrekten arm naar de revolver).

Ik zee ommers ‘schiet maar’! Dat ware' geen praatjes: dat was de zuivere waarheid.
Dan was ik d'r ùit!
(zwijgt even; dan gesmoord).

Dood is dood; maar....
(valt weer in star zwijgen).
VAN HOOGENSTRATE.

Dat begrijp 'k niet! Nu is 't toch altijd nog mogelijk.... Jij, bij voorbeeld, jij wàs nu toch
bijna gevlucht!... En zoo is 't óók mogelijk, dat je, als je je goed gedraagt, nog weer
's los komt.
GEVANGENE

(kijkt Van Hoogenstrate aan, somber).

En wat had 'k dàn, as 'k nog weer 's los kwam?
VAN HOOGENSTRATE.

Wat je dàn hadt...? Dat weet ik niet!... Je bent nu toch óók gevlucht?... Dat is toch
net eender?...
GEVANGENE

(somber).

Daar he't meneer wèl gelijk an, dat dàt al zoowat net eender is. 't Is allebeî al even
plezierig! Of 't plezierig is?
(bitter grimlachend).

Hè je 't nog niet gezien? Ze stane me overal op te wachte met meziek! Ze vlagge
door 't heele land! en 't geld gooie ze te grabbele! 'k Heb maar te rápe!
VAN HOOGENSTRATE.

Jawel, maar... als 't toch op leven aankomt: zoolang d'r leven is, is d'r hoop.
GEVANGENE

(knikt, somber).
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Zoolang d'r leven is, is d'r hoop! Juist, dat denk-ie eerst ook. En as ze je dan te
kieze' gavve, dan koos je je leven. Maar later!
(balt dreigend de vuist).

Ik wou dat jullie, die wetten make', 't één van allen maar 's voelde' wat 't ìs:
levenslang...!
(verheft de stem, schor).

Zeker te wete', zeker te wete', dat je vàst zit! voorgòèd! Tot an je dood toe! Tot ná
je dood nog!
(zwijgt; dan zachter).

Ik heb zoo dikwijls gedacht: kijk, als 'k nou nog maar 's ééne minuut vóór m'n dood
vrij was: ééne minuut! Maar dat stapelt maar op mekaar, dáge', nàchte', dáge',
nàchte', en d'r is geen end an!
(gesmoord uitvallend).

Je wordt suf; je wordt gek! Viermaal heb ik d'r naast me een gek hoore' worde'.
(heft de handen op).

Groote God, da's erger as de hel! Da's erger as honderd moorde'! Dat gillen, en
dan in de nacht!... En je ken d'r niet uit!... Je ken nergens weg!... Die múre'!... O
Jezus, die múre!...
(stiller).

En
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dan weet je, dat 't met jou óók zoo gaan zal. 'k Heb der vier gek hoore' worde': drie
mannen, en ééne vrouw. Die vrouw, dàt was 't ergste. Die had kinderen. Ze had d'r
man vergeve' met rotte-kruid, omdat-ie d'r beulde. En ze had kindere'. Ze riep maar
àl om d'r kindere'!
(ineenkrimpend).

As 'k d'r an denk, dan hóór ik 't nóg. Die he't de hel nie'meer noodig! Da's erger as
de hel!
(zwijgt even; dan heel zacht met hoofdschudden).

Nee, meneer, as je an God gelooft: dat kan God nooit goed vinde'. Da's 'n straf, die
veel erger is, dan wat 'n mensch óóit gedaan kan hebben. Maak liever alle menschen
dood, as dat je d'r één levenslang...
(uitbarstend; ziet Van Hoogenstrate indringend aan).

Begrijp 's gòèd meneer: lévenslàng!
(Van Hoogenstrate knikt, met somber gezicht vóór zich ziende; gevangene vervolgt,
iets zachter).

't Is zooals 'k zeg: eerst vin je 't zoo erg niet; maar dàn...!
(gesmoord).

dan zoek je overal na iets om je eige' van kant te make'.... Net zoolang tot je suf
ben.
(even stilte).

Ik heb wel met m'n kop tege de muur geslage', tot 'k dacht: nou zel die berste'! Maar
dat mòcht 'k niet, meneer. Dan bonde' ze me. 'k Mocht me niet eens zelf dood make'.
En wat hadde' ze d'r an, of 'k daar zat? 'n Opvreter voor niks!
(even stilte; dan dof).

Al die dage' dat je 't licht ziet worde', en dat je weet, dat je van alles wat 'r op de
wereld is, nou nooit meer wat zien zal! En dan die nàchte', waarin je maar àl dàt
ziet, wat je gedáán heb!
(grijpt naar zijn hoofd).

O, God, meneer, die nachte'...! Als ze je één zoo'n nacht liete' zitte', en ze liete' je
denke' dat 't levenslang was, dan hadt je al meer as straf genoeg!... Maar dàn àl
die nachte'...!
(ziet Van Hoogenstrate aan, die weer voor zich heen knikt).

't Is de hèl!
(even stilte; zachter).
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En daarom meneer, as jij 'n hart in je lijf heb, en je ken d'r óóit wat an doen, dat de
doodstraf...
(uitvallend, zichzelf in de rede).

Levenslang! Wàt doe je met levenslang? Gèk worde'; dàt doe je!
(met nadruk).

En dat wor je niet gauw! 'n Mensch z'n verstand is taai!
(even stilte).
VAN HOOGENSTRATE

(aarzelend, als zoekend naar een argument).

Maar... maar de doodstraf is eigenlijk afgeschaft, omdat de menschen zich moeten
kunnen beteren, vóór ze sterven.
GEVANGENE

(schudt somber het hoofd).

De meeste' die lang zitte' sterven gek. En gekke' benne soms nog veel slechter as
slechte mensche'. 't Benne soms rejaal beeste'. En as ze dan zóó in de hemel motte
komme', dan wéét ikke-n-'t wel!
(even stilte; dan met een ruwen lach).

Heerepraatjes, dat betere'! Azze we ìn de gevangenis blijve', dan hebbe' we niks te
betere'; en azze we los komme' nog minder: dan kenne' we nog maar alleen op
schooi gaan. En wat d'r dàn van komp, nou, dat hangt van 't toeval af! Nee, hoor:
dat betere' daar zien ik niks van! Weet je wanneer of 'n mensch z'n eige' betere'
ken? As-t-ie de kost voor 't kauwen he't, en nog geld toe! Late' ze mijn maar 'n
villaatje geve, met cente' genog! Dan zel je mijn me 's netjes zien betere'. Of denkt
meneer soms dadde wij voor ons plezier stele'? Mis hoor! Enkelt-en-alleen om de
cente'! Alles om de cente'!
VAN HOOGENSTRATE.

Dus als jij nu vrij was, dan zou jij weer 't zelfde leven beginnen?
GEVANGENE

(onverschillig).

Weet ik 't? 't Zou d'r van afhange', of 'k te vrete' had! Dáár he' 'k me nooit druk over
gemaakt, over wat 'k doen zou!
VAN HOOGENSTRATE.

Maar dat begrijp ik niet! Toen je toch vluchten wou, mòèt je daarover gedacht hebben.
(Gevangene schudt het hoofd).

Wat dan?... Wat voor plan hadt je dan?
GEVANGENE
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(ziet somber voor zich uit).

Plan?... 'n Plan he' 'k nooit gehad... 'k Zou niet wete' wàtvoor plan! Ik dacht maar
wèg!... vrìj!...
(even stilte).

En als 'k dacht dat 't me nog 's lukke' zou, dan verbeeldde 'k m'n eige', dat 'k op 'n
land was: 'n groot land: 'n weiland, pal in de zon.
(lacht flauw).

Ja, 't is wèl kaseweel: hoe kom-ie nou an 'n weiland?
(even stilte).

Maar 'k verbeeldde m'n eige' dat nou maar zoo.
(zwijgt).
VAN HOOGENSTRATE

(kijkt gevangene aan).

Hm, ja; maar als je daar nou 's wàs, op zoo'n weiland.
GEVANGENE

(ziet hem wezenloos aan).

Als 'k daar nou 's was? Nou, nou, dan...
(kijkt star vóór zich).

dan: dóód!
VAN HOOGENSTRATE

(ziet gevangene medelijdend aan; dan voor zich).

Heb je geen familie?
GEVANGENE

(als uit een droom ontwakend).

Familie?... Nee.
VAN HOOGENSTRATE.

Niemand?
GEVANGENE

(strak).

Nee: niemand.
VAN HOOGENSTRATE
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(aarzelend).

Maar dan toch... gehàd?
GEVANGENE.

Gehad? Ja, gehàd wel?
(zwijgt even; dan ruw).

As je dat teminste femilie noemen ken! 'n Vader hè 'k nooit gehad da 'k weet
(lacht schor).

en m'n moeder hè 'k nooit anders gezien as dronke'... 'k Heb 'n tijdje geleefd, met
'n meid; maar die liet me zitte', toen...
(wuift met de hand).

Och, maar wat zel 'k meneer die smeerlapperij allemaal vertelle'! Meneer zou nog
denke' dat 'k 't deê, om m'n eige' schoon te wassche'! 't Is allemaal beroerdigheid,
van begin tot 't end.
(valt in star zwijgen).
VAN HOOGENSTRATE

(ziet gevangene aan).

Hm, ja...
(uitvallend).

Ja, kerel, waarachtig, ik heb medelijden met je
(gevangene kijkt verwonderd
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op).

Maar zèg nou 's zèlf: wàt kan ik eigenlijk voor je doen?
GEVANGENE

(zwijgt even, kijkt dan naar de revolver en wijst er op met uitgestrekten arm).

Wat je ken doen?... Mijn dat ding geven.VAN HOOGENSTRATE

(springt op, legt de hand op de revolver).

Dat nóóit! Dat zou zijn. of ikzèlf 'n moord deê!
GEVANGENE

(lacht loom).

Hè-hè-hè! En as meneer me dat ding niet geeft, en ik ga zoo aanstonds de straat
op, denkt meneer dat-ie dàn géén moord doet? Dan gebeure' d'r misschien tien!
Want wie me anpakt
(dringend)

die wurg ik! 'k Heb de dood in me lijf; en dan sta je voor niks! Terug in 't spinhuis,
dàt nóóit!
(luider, met wijde oogen).

Nóóit!
VAN HOOGENSTRATE

(de revolver in de hand; zijn stem klinkt wanhopig).

Maar ik kàn toch niet....
GEVANGENE

(wuift met de hand).

Meneer he't tijd! Ik zal meneer niet haasten. Maar as 't wáár is, dat meneer medelijë
met me heeft, dan...
(geloop buiten langs 't raam; stemmen die niet te verstaan zijn. Gevangene springt
op, doodsangst in de oogen).

Wat ìs dat?
VAN HOOGENSTRATE

(luistert).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Stil!
(er wordt op het raam getikt. Gevangene wijkt met doodsangst op het gezicht naar
achteren, tot tegen den muur naast de deur, waaraan hij zich steunt. Van Hoogenstrate
gaat naar het raam en slaat het gordijn op. Gevangene krimpt ineen).
STEM BUITEN.

O, meneer, is u nog op? Nee, dàn is 't niks! Maar we dachte' dat 't wat anders kon
zijn!
VAN HOOGENSTRATE.

Ja, ik ben nog op!
STEM BUITEN.

O, nee, zie je, dan is 't niks! Maar we zoeke d'r anders een!
VAN HOOGENSTRATE.

Wàt zeg je? Wie zoek je?
STEM BUITEN.

Ja, we zoeke' hier in de straat! D'r is d'r van nacht een vandoor gegaan.
VAN HOOGENSTRATE.

Vandoor gegaan? Hoe dat?
STEM BUITEN.

Ja, uit de gevangenis. 't Zou kenne' zijn, dat-ie hier over de daken gevlucht is. Maar
as meneer nog op is, dan is 't niks!
VAN HOOGENSTRATE

(toont de revolver).

En goèd op ook.
STEM BUITEN

(lacht).

Nou, meneer, dat 't maar niet noodig mag zijn, meneer! En anders, wij benne' in de
politiepost op de hoek.
VAN HOOGENSTRATE

(knikt).

Mooi zoo! Mooi!
(laat het gordijn vallen, staat even stil, den blik omlaag. Dan keert hij zich naar den
gevangene, en ziet een poos in diens van doodsangst verwrongen gelaat).

Je hebt gezegd, als ik medelijden met je had...
(gaat naar de tafel en legt de revolver er op).

Hier ligt-ie.
(gevangene wil toe-schietend grijpen; maar Van Hoogenstrate weert zijn hand af).
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Laat liggen!
(zwijgt even; dan, zich vermannend, streng).

Je blijft dáár onbeweeglijk staan, tot ik buiten ben. Versta je? Tot je de buitendeur
gehoord hebt. Dàn doe je wat je wilt... vluchten, of... of dàt
(zwijgt even; dan eenigszins schor).

Ik ben binnen een paar minuten met de politie hier.
(Gevangene knikt; zijn gezicht is weer wezenloos. Van Hoogenstrate doet een paar
schreden naar de deur, blijft dan staan, ziet als in tweestrijd naar gevangene en komt
terug).

Geef me 'n hand
(reikt zijn hand, die gevangene aanneemt).

Ik wou dat ik... iets ànders voor je doen kon.
(Gevangene schudt het hoofd, blijft hoofd-gebogen staan. Van Hoogenstrate gaat
snel heen. Men hoort hem de trap afloopen, een buitendeur dichtslaan. Gevangene
heft als geëlectriseerd het hoofd op, en grijpt de revolver. Een klok buiten slaat twee
slagen. Gevangene staat een oogenblik wezenloos stil. Dan doorschokt hem iets, hij
valt plotseling op zijn knieën, en bidt, voorovergebogen, de revolver in de gevouwen
handen.
Snelle schreden buiten. Stemmen. Gevangene springt op, maakt een gebaar van
wanhoop, luistert. Knarsen van een sleutel in de buitendeur. Gevangene zet de revolver
voor 't voorhoofd, schiet, geeft een kreet, wankelt, en valt achterover.
Tegelijkertijd geluid of meerdere personen de trap opstormen. Nog achter de deur
hoort men Van Hoogenstrate zeggen: ‘Ja, ik heb duidelijk leven gehoord’!
De porte-brisée gaat open, Van Hoogenstrate met twee agenten verschijnen. De
agenten doen een uitroep, schieten toe, beuren gevangene op, maar laten hem weer
neervallen.
Van Hoogenstrate heeft een gebaar van afschuw en wanhoop gemaakt.
EERSTE AGENT.

Dood; as 'n pier.
TWEEDE AGENT

(knielt bij gevangene en onderzoekt hem).

Z'n eige' doodgeschoten.
(beurt de revolver omhoog).

Is dat uw revolver soms, meneer?
VAN HOOGENSTRATE

(met een gebaar van afschuw).

Ja, ja.
TWEEDE AGENT

(nog knielena).
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O, u liet 'm zeker op de tafel liggen, toen u....
VAN HOOGENSTRATE.

Ja... ik...
(wankelt en loopt naar zijn bureaustoel, waarin hij neervalt, ineenkrimpend, de handen
voor de oogen).

Breng die man weg! Breng die man dadelijk weg!
Einde.
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Bezoek
door Ina Boudier-Bakker.
Bij het raam zat de oude mevrouw Verwoude rechtop in haar grooten leunstoel - en
wachtte. Onbewegelijk, het strakstrenge gezicht voor zich uit starend in den
rustig-groenigen kamerschemer, die naar binnen donkerde van de hooge linden in
den tuin.
Tweemaal bewoog ze het hoofd terzij, zochten haar oogen de wijzerplaat van de
koekoek-klok in den verren kamerhoek.
Toen, als aarzelend, kwam haar zwakke stem:
‘Hoe laat is het?’
‘Het is kwart over tweeën, mevrouw,’ zei de gezelschaps-juffrouw zacht.
Er was weer stilte. Van uit haar hoekje bespiedde de oude juffrouw de Rooi het
gezicht van haar mevrouw, overlegde zij voor de zooveelsten keer peinzend:
‘Het was een erg ding voor mevrouw, dat straks de kinderen kwamen met de
nieuwe jonge mevrouw - dat was wel een erg ding.’
En onrustig, in haar zacht, gedwee gemoed, hoopte zij, dat mevrouw toch maar
een beetje vriendelijk zou zijn, niet zoo vreeselijk strak, zooals zij dat zoo doen kon
- zij wou maar dat zij er niet bij hoefde te zijn, zoo naar als ze 't vond voor dat jonge
vrouwtje.... maar voor mevrouw en meneer was 't een hard ding... dat kon zij voelen,
zij had toch ook Marietje gekend van klein kind af - zij moest er niet aan denken wat een mooi fijn vrouwtje was dat toch - en lief - voor haar ook altijd zoo lief....
Juffrouw de Rooi met knippende oogen, hief het breiwerk dichter bij haar gezicht,
dat mevrouw niet zien zou....
In haar stoel zat de oude vrouw roerloos, schijnbaar zeer kalm; de kleine wasgele
fijne handen sloten krampachtig koud vast in elkaar.
‘Straks zouden ze komen. Oh! 't wàs wel héél hard....
Zij, die de plaats van haar Marietje had ingenomen.’
In het oude gezicht groefden zich de smartlijnen dieper - alles leefde weer op in
haar geest.
De dag - toen haar schoonzoon haar was komen vertellen, dat hij hertrouwen
wilde... Stil had zij gezeten, geluisterd naar zijn voorzichtig gekozen woorden - en
niets had zij gezegd, zich beheerschend om haar ouden dooven man, die zoo
stil-droef daar bij zat.
Maar een jong-hartstochtelijk heete toorn was ontbrand in haar - in bitteren opstand
willend verdedigen de nagedachtenis, de opengelaten plaats van háar kind.
Zij had gezwegen. De bruischende stroom van heftige verwijten, die haar naar
de lippen drong, vermocht haar bevende mond niet uit te spreken. Zij had daar
gezeten, zóó zichtbaar ontzaggelijk lijdend, dat haar schoonzoon ten slotte ook
zweeg.
Eindelijk had zij alleen uitgebracht:
‘Dus - jij kunt een ànder stellen - in Marietjes plaats.’
Hij zweeg, gekrenkt. ‘Hij had véél van Marietje gehouden - maar 't was toch een
schandelijke onbillijkheid te eischen, dat hij zóó zou blijven voortleven - in dat
ongezellige huis met altijd weer andere miserabele juffrouw-exemplaren, waar de
kinderen geen ontzag voor hadden. Voor de kinderen ook was 't noodig - die
verwilderden, werden brutaal en onhandelbaar. Hij snakte weer naar een thuis.’
Toen was een paar weken later het bezoek gevolgd van hem en het meisje. Kil
en strak van hàar kant, de jonge menschen gedrukt en zenuwachtig. De oude vader
lag ziek te bed.
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Vóór het trouwen gingen de oude lui voor drie maanden naar Wiesbaden. Verleden
week waren zij teruggekomen. En nu voor het eerst zou zij komen mèt de kinderen.
Om de kinderen wilden de grootouders geen breuk - om de kinderen zouden zij
het ergste doorstaan.
Zij wachtte....
Langzaam door de suite kwam de doove grootvader, met schuifelend voorzichtige
stappen van ouden man.
Bescheiden wilde de juffrouw heen gaan.
Uit haar hoekje kwam de gebroken stem:
‘Blijf je hier, Annette.’
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Onhoorbaar ging de juffrouw weer zitten.
Mevrouw had dit dadelijk gewild, en meneer vond het meestal goed, zooals
mevrouw het zeide.
De vertrouwde juffrouw de Rooi, al bijna dertig jaar in de familie, wist àlles, kende
alles, zweeg alles, was geen vreemde, en tòch zou haar tegenwoordigheid
voorkomen mogelijke uitingen van weerszijden.
De koekoek riep half drie.
In de kamer was het stil, hoorde men alleen het tikken der breinaalden van juffrouw
de Rooi.
De oude man in zijn stoel, wendde soms even het zachte gezicht met
slecht-verborgen onrust naar zijn vrouw - die staarde altijd stil voor zich uit.
Daar galmde de bel door de hooge marmeren gang.
Juffrouw De Rooi liet zenuwachtig het breiwerk zakken in haar schoot.
Ernstig-dringend zag Verwoude naar zijn vrouw, maar zij, voelend zijn blik, keek
hem met een nauw bedwongen trilling om den mond, opzettelijk niet aan, keek recht
naar de deur, waarachter nu voeten schuifelden.
Langzaam ging de deur open; op den drempel stond de jonge vrouw, lichte figuur,
in haar zomerjapon, waarachter de kinderen half wegscholen. En de oude moeder
kon niets doen dan onafgewend staren naar dat lichte, zomersche... dat pijn deed,
scherpe pijn in hun sombere, stille kamer, waar zij beiden gezeten hadden, de weken
en maanden... de twee jaar met hun smart.
Een oogenblik aarzelde Jeanne Verwoude met even een verlegen trekking om
de bruine oogen - toen gewild kalm liep zij op de oude vrouw toe.
‘Dag mevrouw....’
‘Jeanne, hoe gaat het....’
Droog stokten de woorden haar op de lippen, terwijl zij, sidderend steunend op
de stoelleuningen zich even verhief.
Het plekte rood op Jeannes wangen, toen ze zich omwendde naar den vader.
De oude man was opgestaan. Zacht in het droeve fijne gezicht zagen de blauwe
oogen haar onderzoekend lang aan. Ontroerdstom knikte hij alleen maar vriendelijk
tegen haar, terwijl zijn koude hand even de hare vasthield.
Achter haar joelden de kinderen niet als gewoonlijk druk naar de grootouders.
Stil, onder den indruk van het geval zoenden ze achter elkaar, de twee meisjes en
de jongen, opa en oma, rondkijkend dadelijk omdat ze hier in geen drie maanden
geweest waren - in het groote huis van opa en oma, waar je zoo lekker spelen kon.
Vriendelijk-hoofsch, nog geen meester over zijn stem, wees Verwoude naar de
kanapé! Juffrouw De Rooi zette stoelen voor de kinderen. - De zusjes zaten met
schommelende beentjes op de groote stoelen. Bert, de jongen bleef staan, leunend
met zijn elboog in den schoot van grootmoeder.
Vormelijk-koel vroeg mevrouw:
‘Heb jullie een mooie reis gehad?’
‘Ja, heel mooi. Heeft 't u goed gedaan in Wiesbaden?’
‘O ja.’
Er was stilte.
Jeannes kalme beheersching slonk langzaam weg onder den strakken blik van
mevrouw Verwoude, die toch zoo vaag, zoo terugwijzend deed in haar smart. Hier
verloor zij haar aplomb van opgewekte bijdehande vrouw, en wrevelig voelde zij
zich verlegen in deze koel aristocratische omgeving, in die donkerdeftige groote
kamer met eikenhout beschot en de antieke kostbare meubels.
Zij was de oudste uit een groot gezin dat van een klein inkomen rond moest, en
meer dan haar zwakke moeder had zij het huishouden bestuurd en de kleinere
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kinderen opgevoed. En zij was er geworden werkzame, flinke, plichtgetrouwe vrouw,
vroùw al in haar meisjesjaren, practisch en handig, zorgzaam voor kinderen, maar
zonder veel teederheid, goed maar niet innig, méér voelend voor kinderpret dan
kinderleed, vooral missend het intuïtief begrijpen van een anders gevoel. In afschrik
voor alle ziekelijkheid kende ze geen onderscheid tusschen verweektheid en
verfijning, vond ze alle fijngevoeligheid sentimenteel.
‘Gezònd moest alles zijn, gezond, frisch en licht... en gezond je gedachten, geen
getob over dingen, die niet anders kònden,
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die zóó het beste en meest practische waren.’
En zoo kon zij, met haar gladde gezonde opgewekte natuur niet peilen het diepe
karakter dier oude vrouw, niet peilen de verontwaardigd-bittere smart van die ziel,
welke in ouderdom haar hartstochtelijk vuur jong had bewaard. Zij doorvoelde niet
het woeste lijden der moeder, dat onrechtvaardig maakte tegen haar - zij voelde
alleen verstandelijk het onredelijke ervan.
En missend den fijnen tact om door een enkel woord iets te zeggen, dat hier in
dien moeielijken toestand op zijn plaats was, wilde zij allen forceeren tot een
gedwongen natuurlijkheid.
Maar de kinderen waren verveeld stil. De zusjes zaten zwijgend naast elkaar in
hun grijs linnen jurken - ‘practische stevige jurken, die goed tegen wasschen konden
-’ merkte de grootmoeder snel-bitter op.
‘En niet zoo gauw vuil als wit, Marietje had de kinderen altijd wit laten dragen.’
En zij proefde uit die linnen jurken het karakter van Jeanne.
‘Knap en netjes, zonder eenige verfijning - Marietje en zij zelf waren gewoon zoo
iets degelijk-burgerlijk te noemen. Wat had zij de kinderen altijd beelderig gekleed!...’
Wrevelig-onwillig luisterde zij naar wat Jeanne zei:
‘Vertel eens aan opa en oma, Wies, waar je gisteren geweest bent.’
Maar het kind, voelend den druk bij de groote menschen, hàd nu geen opgetogen
woorden meer. Kortaf, even opkijkend van onder den grooten hoed, zei ze:
‘Naar Roozenburg...’
De grootmoeder keek naar den heen-en-weer slingerenden kindervoet.
‘Kooplaarzen van grof leer - vroeger werden de kinderen de schoenen aangemeten
- dit bedierf een kindervoet, dat harde leer en grof model...’
Jeanne, willende teruglokken in het drukkend bezoek de opgetogen
kinderverrukking van den vorigen dag, dròng:
‘Nu weten Opa en Oma nòg niets - vertel er eens wat van....’
Even lichtte het fijn-blanke kindergezichtje op, dan instinctmatig voelend het
vijandige van de grootmoeder tegen Jeanne, keerde ze zich even instinctmatig naar
het oudere, lang gekende, terwijl zij thuis zich meestal aanhankelijk en lief toonde
tegen de tweede moeder. Stug haalde ze de magere schoudertjes op - zweeg.
Over Jeannes gezicht steeg een kleur van ergernis over dezen onwil van het kind
tegen haar, nu de grootouders erbij waren.
De grootvader zat erbij, gespannen, trachtend hun gesprekken op te vangen.
‘Wat vertelt ze?’ vroeg hij.
‘Ze is in den speeltuin geweest, nietwaar?’ haastte juffrouw de Rooi er tusschen.
Hij knikte vriendelijk.
‘Zoo? en Thea ook?’
Thea liet zich van haar stoel glijden, liep hard naar hem toe, en klom aanhalig op
zijn knie.
Hij hield haar vast, met bevende hand, streelend over het blonde haar - Marietjes
haar.
Bert leunde nog altijd zwijgend tegen zijn grootmoeder, strak kijkend van den een
naar den ander - met een harder trek telkens naar het gezicht van Jeanne.
Het gezonde, vroolijke in haar irriteerde ontzaggelijk den jongen. Voor hem, die
hartstochtelijk zijn moeder had vereerd, nòg vereerde, was dit tweede huwelijk
heiligschennis.
Waar Wies, met het nukkige van haar leeftijd soms zonder eenigen dieperen
grond brutaal tegen de tweede moeder kon zijn, negeerde de jongen haar
stelselmatig, met een diepen haat dat zij de plaats van zijn moeder dorst in te nemen;
haat, dien hij achtereenvolgens tegen elke huishoudster na den dood van zijn moeder
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had gevoeld, nòg gevoed door den afkeer voor Jeanne's forsche opgewekte, bezige
persoonlijkheid, die hem irriteerde tot dol worden toe. Vooral haar stem, haar luide
vroolijke stem maakte hem razend soms. En meer en meer trok hij elk vrij oogenblik
naar de grootouders, voor wie hij zacht, volgzaam kind was, geheel verschillend
van thuis.
Jeanne zat nu tusschen de leege stoelen verlaten aan den eenen kant. En zij
ergerde
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zich, omdat zij zichzelf hier onbehagelijk in haar frissche linnen japon voelde, van
een ànder maaksel dan de aristocratische oude menschen, dan de kinderen, die
dezelfde verfijning in hun uiterlijk, hun bouw hadden; dat ‘iets’ wat zij altijd
verweektheid en gekheid noemde, en waar zij zich nu tòch, zonder het te kunnen
ontleden, niet tegen opgewassen voelde.
Juffrouw de Rooi stond op.
‘Mag ik u een glas limonade inschenken, mevrouw? Niet? - wat sherry met water
soms liever - enkel sherry?’ vroeg haar zachte gedweeë stem.
Jeanne bedankte, hoewel ze dorst had.
De jongen keek haar aan met plagende oogen; hij herinnerde zich, dat ze op
straat gezegd had dorst te hebben.
De meisjes sprongen begeerig op, drongen bij het buffet om juffrouw de Rooi,
opeens dorstig door het zien van drinken. Kleine Thea zocht rond.
‘Waar is Bob, Oma? O Opa, ik heb gisteren bij Opa en Oma Reinders zóó'n hondje
gezien!’
De grootvader verstond niet, knikte vriendelijk.
‘Bij wie?’ ontviel de bevende lippen der oude vrouw.
‘Bij mijn ouders, mevrouw,’ zei Jeanne bleek, gekrenkt.
‘Dat zijn onze Opa en Oma niet, die zijn niks van ons...’ snerpte Berts hooge
jongensstem.
Mevrouw Verwoude, in 't onaangenaam besef lomp te zijn geweest, trachtte iets
te zeggen. Zij wilde den jongen beknorren, maar vond geen woorden.
Afgemat, zei ze kort-streng alleen:
‘Stil Bert.’
Wies zat met haar hoofd opzij gekeerd. Haar groote slappe hoed, die haar gezichtje
bijna verborg, trilde van ingehouden lachen.
‘Die Bert - die dorst nou gewoon alles te zeggen....’
Alleen het kleintje argeloos zei:
‘Ik krijg een poesje van die oma, - oma....’
Verwoude had niet verstaan. Angstig-geagiteerd trachtte hij op te vangen, wat er
gezegd werd.
Oh, zijn ellendig gebrek! Dat hij nu toch niet hóórde wat ze spraken. Als nu maar
niemand iets onaangenaams zei - dàt moest voorkomen worden - ze zaten met
zulke strakke gezichten - gauw wat zeggen, geen stilte laten komen...
‘Waàr ben je geweest, Thea?’ hervroeg hij, het grijze hoofd naar het kind gebogen.
De oude vrouw zag stil uit het raam.
‘Naar opa en oma Reinders!’ riep het kind hard.
Jeanne, haar gewone resoluutheid van altijd weten hoe te handelen, verloren,
keek onwillekeurig hulpzoekend hem aan.
Hij kon niet verbergen de uitdrukking van smart die tegen zijn wil in zijn gezicht
kwam, en Jeanne voor 't eerst dien middag voèlde iets van het groote leed in dit
huis....
Stil wendde zij haar oogen van hem af - keek geagiteerd-verlegen voor zich.
Den hoffelijken ouden man, voorkomend altijd toch in zijn groote smart, tegen de
vrouw, die de plaats van zijn verloren kind innam, hinderde het ontzaggelijk, dat hij
zich niet beter had kunnen beheerschen.
Stooterig, nog niet de pijnlijke gewaarwording te boven, bracht hij uit:
‘Zoo - zoo - zoo - prettig? dat was prettig hè?’
Het kind al half vergeten wàt - knikte onverschillig - zat te spelen met zijn
horlogeketting.
‘We moesten wat vragen van Papa,’ zei Wies.
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‘Wat was dat dan?’ vroeg de grootmoeder.
‘Of u en opa met Berts verjaardag komen eten.’
De oude vrouw gaf geen antwoord; met bevenden mond keek zij in den tuin.
Stom en droef stond de jongen naast haar, keek haar even schuw aan.
Jeanne sprak geen woord. Bleek zat zij voor zich uit te staren.
‘Die oude man had zoo'n vriendelijk goed gezicht - zoo heel anders dan het oude
mensch - zoo vijandig als zij deed, zooals zij zat te kijken naar de jurken en de
schoenen van de kinderen - ja verbeeld je den onzin dat onophoudelijk wasschen
van dat witte fijn geborduurde goed - dat werd veel te duur.
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Nu die witte jurken zoo goed als òp waren, kocht zij ze niet weer - en zulke schoenen
als die kinderen hadden gedragen - zoo'n schandelijke weelde - dat kòn Anton met
zijn traktement niet opbrengen, zooals die kinderen gekleed gingen, alles even fijn
en duur - zij had zelf altijd eenvoudige, stevige kleeren gedragen - doelmatig en niet
duur... en zij zou doen in haar huis wat zij verkoos - zij was goed voor de kinderen,
maar ze bedierf ze niet....’
Verwoude liet zijn bril vallen, zij bukte, gaf ze hem zwijgend over.
Op zijn vriendelijke manier zei hij:
‘Dank je - o dank je wel.’
Juffrouw de Rooi onrustig, stond op.
‘Het was zóó akelig, zij kòn er niet meer bijzitten - en die kinderen, dat die dat
allemaal maar mee aanzagen....’
‘Gaan jullie eens mee in den tuin?’ vroeg ze - ‘opa heeft twee nieuwe witte
duifjes....’
Even apprecieerend haar tact, knikte mevrouw haar haast onmerkbaar toe.
Thea liet zich dadelijk van opa's knie glijden - ook Wies kwam aanloopen. En
ieder hangend aan een arm van juffrouw de Rooi - goedig oud mensch, waar ze
van hielden - huppelden ze weg.
Stug en stom, de handen in de zakken, volgde de jongen langzaam.
Een stilte viel in de groote kamer. In haar hart dankte Jeanne juffrouw de Rooi,
dat ze nu alleen met de grootouders zat, niet er de kinderen waren, die haar
onaangename positie mee aanzagen en thuis onthouden zouden.
Toen zei mevrouw Verwoude, en voor 't eerst zagen de groote, grauwe smartoogen
haar làng en vol aan:
‘Het is... de laatste keer, dat we Bertjes verjaardag vierden op de Heerengracht
- leefde mijn dochter nog.... Het jaar na haar dood wilden we niets vieren, en verleden
jaar waren we beiden ongesteld... dat is wat 't voor òns... dien dag...’
Zij haperde - haar stem weigerde - en Jeanne zàg nu, hoe zwaar die moeder
leed....
Zachter dan tot nu toe, zei ze:
‘Ik begrijp wel, dat het erg voor u is - maar ik doe mijn best voor de kinderen....
Onhandig en moeielijk gingen de woorden haar af, maar de oude vrouw knikte
ernstig.
‘Als je dàt maar doet,’ prevelde ze zacht.
De grootvader onrustig, viel in:
‘Waar praat jullie over? Over Bertjes verjaardag?’
‘Ja - of we dan kwamen.’
Hij verstond haar niet, bleef vragend kijken van de een naar de ander.
‘Anton vroeg - we zouden - 't prettig vinden als u en mevrouw dan kwam eten voor de kinderen zoo feestelijk’ - zei Jeanne met een poging tot opgewektheid.
Hij knikte eenige keeren achter elkaar, zacht zeggend met zijn gedempte stem
van doove:
‘Ja - ja - dat zullen we doen - ja - op den verjaardag van het oudste kind - dan
komen we....’
Mevrouw knikte vriendelijker dan tot nu toe. Er was toch iets in Jeannes positie,
dat tot haar sprak van de groote moeielijkheden voor die jonge vrouw, die zij nog
verergerde, door onwillekeurig de kinderen te beïnvloeden.
Op dit oogenblik kwamen de kinderen terug uit den tuin.
Thea vloog naar Jeanne.
‘O mama! twee zulke witjes! Hebt u ze al gezien? Moet u ze ook niet zien?’
‘Nee - een anderen keer....’
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Jeanne hield 't kind even bij zich vast. Het deed haar goed, dat het met haar
verrukking bij hààr kwam, - nu de grootouders erbij zaten en het zagen.
‘Kom,’ zei ze toen - ‘we moeten naar huis hoor!’
Thea en Wies stonden dadelijk klaar. De jongen bleef zitten.
‘Kom Bert.’
‘Ik ga niet mee,’ zei hij brutaal.
‘Jawel zeker. Je moet naar de teekenles...’
Hij kon niet uitstaan, dat ze praatte van ‘gaan naar de teekenles.’ Dat was een
van haar spreekwijzen die hem irriteerde.
‘Ik ga wel alleen.’
Jeanne, moeilijk, vreèzend zijn hàrde ongehoorzaamheid niet te kunnen
overwinnen hier, hield vol:
‘Nee, je moet eerst immers nog een boterham eten - dan schiet dat er bij in - je
gaat nu met òns tegelijk mee.’
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Stil, haar stug tartend aanziend, bleef Bert zitten.
Toen was de stem der oude vrouw, luider dan gewoonlijk:
‘Bert, je moet doen wat mama zegt. Ga mee.’
Een vuurroode kleur vloog over het gezicht van den jongen, zenuwachtig trilden
zijn oogen. Toen langzaam stond hij op, kuste zijn grootmoeder.
‘Dag me lieve jongen,’ beefde haar stem.
Hij keek schuw langs haar heen, verward, niet begrijpend - zei stil toen opa
goedendag.
Dan langzaam ging hij de anderen vooruit de gang in.
De meisjes, na gauw opa en oma gezoend te hebben, draafden hem na; juffrouw
de Rooi goedig glimlachend achter hen aan.
‘Dag mevrouw,’ zei Jeanne, meer vernederd dan dankbaar voor de inmenging.
‘Dag Jeanne’ - groette vriendelijker dan bij haar binnenkomst mevrouw; en de
oude grootvader zei zacht:
‘Dag kind.’
Even aarzelde Jeanne bij hèm. Ze had tegen hèm wel graag nog iets willen zeggen
- maar wist niet wàt. Die lieve zachte oude man ging haar aan haar hart, en hij had
toch geen woord tegen haar over zijn verdriet gezegd.
Juffrouw de Rooi liet uit. Even stond ze na te kijken de flinke vlugge figuur der
jonge vrouw met de drie kinderen, die teertjes en over-slank leken naast haar. Toen
ging ze bescheiden niet naar binnen.
Meneer en mevrouw zouden wel wat te praten hebben samen.
Binnen zaten de grootouders stil. Droef bezorgd keek de oude man naar zijn vrouw,
die gebogen voor zich uit zat te staren.
Zacht stond hij op, en kwam achter haar, zijn hand op haar schouder.
‘Dat was goed van je, dat je dat zei tegen Bert... hij moet gehoorzaam zijn aan
haar,’ zei hij.
‘Heb je gezien die jurken - en die laarzen?’ vroeg ze bitter.
‘Het leek me toch netjes en schoon, niet?’ zei hij zwak-weifelend, met 't
gebrek-aan-oog van man voor die dingen.
Ze schudde bitterder nog, ongeduldig het hoofd.
‘Het valt me te zwaar,’ zei ze heesch.
Hij stond een wijle stil-vermoeid voor zich uit te zien, toen zei hij zachtzinnig:
‘Maar zij moet toch de kinderen van ons kind opvoeden. Als wij de kinderen niet
voorgaan in liefde tegenover haar, zal zij op den duur aan hen óók geen liefde meer
kunnen geven. En zij hebben dat toch nog zoo noodig... ze zijn... nog... zoo klein.’
Ze zag naar hem om met bevenden mond, hoorend zijn stem breken, en een
hartstochtelijk luide snik wrong zich uit haar keel, toen ze hem uitgeput naast zich
zag neerzakken in zijn stoel, hem daar zag met sidderende hand de tranen wegvegen
van zijn gezicht.
En ze begréép opeens, dat terwijl hij het zoo geduldig zwijgend droeg, het hem,
ouder en zwakker, nòg meer afmartelde dan haar.

Nemesis op dwaalwegen
door Frits Hopman.
I.
Toen het gezelschap genoeg gebitterd had - en dat kan niet voor half zeven geweest
zijn - ging men naar boven, waar in een kleine zaal gegeten zou worden. Aan het
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hoofd van de tafel was de doctorandus geplaatst, wat moe en bleekjes van al de
doorgemaakte emoties, maar met een stil gelukkig lachje. De zes anderen zaten
aan zooals het viel.
Het waren allen goede vrienden, bijeengekomen om feest te vieren; een
hooghartige gemeenschap van jonge mannen, die elkaar vóor het ‘candidaats’
gevonden hadden overeenkomstig de wetten van de geestelijke graviteit. De wereld
lag open voor hen, gereed om overwonnen te worden. Geen van hen had geldzorg
gekend en sommigen waren verliefd en allemaal goed gezelschap.
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Natuurlijk was ‘de jonker’ tafelpraeses, ofschoon de jongste. Men was het er over
eens dat zijn prachtige tors in een uniform beter tot zijn recht zou zijn gekomen,
maar hij had de rechten gekozen, in de verwachting van daar een weg uit de
maatschappelijke nooden te vinden en bovendien: de club was niet militaristisch.
Hij had de complexie van een vrouw en de manieren en natuurlijke gracelijkheid
van bewegen, die komen van een lange rij hoogbeschaafde voorouders.
Het uiterlijk van Van Bremen, het ‘feestvarken’, was met zulk een buurman in
scherpe tegenstelling: een taaie hoekige kerel, met breede botten en lange armen
en beenen. Zijn zwarte hoofdhaar was laag op het voorhoofd ingeplant en de zware
wenkbrauwen waren vereenigd boven donkere oogen. Snor en baard groeiden
borstelig en onverzorgd en er waren harde lijnen om de mondhoeken. Deze
opnoeming was onvermijdelijk, zooals blijken zal.
Het warme licht der gloeilampjes lag op het breede witte vlak van het tafellinnen
en op het blanke, roze vleesch der bewegende handen en gezichten. De kleur der
weeke, koele bloemen was in dien rossen schijn verhit tot een zeldzame felheid van
kardinaal rood, oranje-cadmium en paars en overal schitterden de glimmers tintelende lichtplekjes en spatjes en vonken - op porcelein zilver en kristal.
Met welvoldanen blik zag Van Bremen dit alles en dat het goed was. Toen bleef
hij een poos staren in zijn glas, gevuld met volkleurigen, gelen wijn terwijl hij in
gedachte het verleden vluchtig overzag, de vermoeiende dagen en late uren; al het
dorre van lange studiejaren, geduldig doorgeworsteld; de velerlei verleiding van een
lokkend schooner leven, moedig weerstaan; de bittere nederlaag en wanhoop aan
eigen vermogens en ten slotte de overwinning van een paar uren, vederlichte uren
geleden. ‘Als een man zes jaar steady geploeterd heeft’ zei hij half tegen zichzelf,
‘dan heeft ie recht op een geheiden fuif’ en allen verstonden het woord en zeven
glazen werden leeggedronken onder bijvalgeroep, dat droeg tot in de straat, waar
voorbijgangers zich boos maakten over die brooddronken studenten.
Toen stond de jonker op en opende het maal met een welkomspeech. Rechtop
stond hij met zijn blond ruig haar, dat even het licht pakte en de vaste wangen, die
in subtiele ronding naar de kin glooiden, - als een toekomstbelofte, een profetie van
den tijd, dat ons sukkelend ras zijn vollen wasdom zal bereiken. De club luisterde
in volkomen stilte en was zich halfbewust van onverklaarde gewaarwording, terwijl
de rustige stem voortgleed in modulatie, herinnerend aan de tonenreeksen van een
fluitsolo. En toen hij geeindigd had en lachend neerzat, begon er een joelen en
roepen en klinken, dat meer den spreker dan den jubilaris gold, terwijl de kellners
hun bedrijvig af- en aanloopen hervatten.
Het maal en de wijn verwarmden hoofd en wangen. Tusschen de gerechten lagen
de gasten achteruit in hun leeren armstoelen, sigaretten rookend, naar oud gebruik,
en bespraken diepzinnige vraagstukken, want het was een Platonisch feestmaal.
Koopmans, die candidaat in de philosophie was, verwierf zich dien avond grooten
roem door in het interval, na de onvermijdelijke ris-de-veau een heldere uiteenzetting
te geven van het idealistisch monisme. Joopie van Nelle vertelde van onderzoekingen
in het zoölogisch station te den Helder en tijdens de lamscoteletten ontstond er
tusschen den ‘Phrygiër’ en Lodewijk het Kind, een heftig debat over de
Amsterdamsche Parzival opvoering. Maar eerst toen de koffie en likeuren waren
gebracht en de blauwe sigarenrook trillend opsteeg, kon men zich geheel in gesprek
geven en toen ging het geestesvuurwerk af met pijlen, zonnetjes, Romeinsche
kaarsen donderpotten en al. Pa van Meurs gaf drie van zijn hoog-geacheveerde
anecdoten en hij was een expert. Nooit vertelde hij een geschiedenis voor die jaren
in de diepten van zijn geest had liggen rijpen, om dan bij een feestelijke gelegenheid
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voor den dag gehaald te worden, als een kostbare flesch belegen wijn. Bonmots
vlogen heen en weer als pingpong-ballen.
In het midden der gesprekken, ging de deur open en kwam een troepje bekenden
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binnen om geluk te wenschen. De Pleiade stond op en heette hen welkom op
rumoerige en wellicht over-hartelijke wijze. Men klopte elkaar op den schouder,
schudde elkaar de hand, praatte en lachte. De nieuw-gekomenen moesten mee
aanzitten en stoelen en nieuwe flesschen werden bijgebracht.
Zonder zich om de anderen te bekommeren schreeuwde ieder zijn opmerkingen
door de zaal.
‘Kerel, wat zal je lekker zijn! - Was die tabes-patient goed? - Ik zag hem gisteren
loopen, zoo groen as dat blaadje. - Wel hoe hei-je het nou bij ons? - En die vent
stak zijn tong uit, zoo as ik bij 't bed kwam; nou ik wist genoeg, dat snap je. - Dat
wijntje is niet mis. - Wel nee, hij was zoo minzaam as der an toe. - Heb je al een
segander, dikke? - En net komt de prof binnen!’
Met de geregelde gesprekken was het uit. Er was een verward brommen van
mannenstemmen in de lucht en daaruit barstte dan met korte tusschenpoozen
hoog-tonige lach-convulsies en later werd er gezongen - de oude liedjes uit de
eerste vroolijke studentenjaren en nu bijna vergeten.
Doch Van Bremen werd steeds stiller en meer in zichzelf gekeerd. Met licht
gebogen hoofd beschouwde hij diep aandachtig de vlottend-vage wijngeboren
vizioenen. Hij sloot de oogen en een lach van gelukzaligheid, als van een zwemmer,
die in den vroegen morgen met de zeegolven stoeit, ontspande zijn lippen. De
fantasie was ongewoon werkzaam en maakte prachtige en ingewikkelde variaties
op ieder thema, dat hij bewust aangaf en als de stoomspanning in een machine
veranderde de diepte van zijn bewustheid elk oogenblik tusschen waken en droomen.
Zijn geest rees en daalde in dien toestand van half-slaap, waarin naar de nieuwere
psychologie leert, de lang-gezochte kier te vinden is in de gevangenis der materie;
het kijkgaatje waardoor ongehoorde en verbijsterende dingen te zien zijn.
Hij scheen lang uit en met het gezicht opwaarts te rusten op een rustbank en half
droomend te staren naar een ver dak van spitsbogen, zooals hij als kind in de weiden
lag en den leeuwerik zag verdwijnen in het oneindige blauw van den Juni-hemel.
In luxueuze rust lag hij, roerloos onder de hooge overkoepeling van een cathedraal,
terwijl het gerucht van strijdende menschenmenigten tot hem doordrong. Steeds
meer verwijderd leken de zolderingen en breeder immer het ruime kerke-schip,
totdat hij zich voelde zinken met groeiende vaart in de diepten van een nachtelijk
ravijn. Vreemd genoeg, was hij zich van geen vrees bewust en dezelfde
sluimer-weelde bleef hem bij, ook toen de woeste golven der onderwereld-zeeën
zijn divan vatten en die meevoerden in onstuimige draaikolken, die bijna het gezang
van ongeziene geesten overstemden. Toen werd de beweging die van een ranke
zeilboot, die van een hoogen golfkam langs de glooiing neerschiet in de vallei om
door eigen vaart de volgende helling weer te beklimmen. Daarop volgden
eeuw-hiaten van leegen nacht. Uit dit niet-zijn voerden geheime machten hem
opwaarts door warrelende watervloeden terug naar de aarde in het licht. Want nu
werd het aandachtig drijven door grotten van glinsterende fantastische
druipsteen-formaties, waarin goudlampen stil brandden; door uitgestrekte ijszalen
verlicht door duizenden luchters, die de veelhoekige kristallen van smaragdkleur
en vitrioolblauw deden schitteren met overdadige pracht. De visie verdween met
een knal. (Het was de ‘dikke’, die met zijn stoel omviel) maar nu werden wijde
landstreken zichtbaar, amphitheatrische, verwoeste steden tegen de bergen
opgebouwd. Maar hij rees hooger en al het aardsche leek verder en verder
verwijderd. Het werd tot opstijgen door klare zeeën van ether naar onafzienbare
galaxijen van fonkelende sterren - tot zijn innerste wezen, nu zelf een stralende zon,
los in het Al-leege scheen te drijven langs ondoorgrondelijke, maar verrukkende
gezichten en getuige was van mysteriën waarvoor geen naam is.
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Eensklaps stond hij op, zonder het bewust te willen en, zich aan een stoelrug
vastgrijpend keek hij uit door de tabaksmist in de rookerige zaal; hij zag de roode,
lachende gezichten van zijn vrienden, de witte tafel met glaswerk en omgeworpen
flesschen: ijle illuzies van een morgendroom.
Hij maakte een breed gebaar als van een
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redenaar, die een menigte gaat toespreken en toen, gehoor gevend aan een tweeden
impuls, liep hij zwijgend-ernstig met onvasten gang de deur uit.
Hij keerde niet terug, zooals de vrienden verwachtten, maar greep een
willekeurigen hoed en ging op straat. De overgang van de warme lichte zaal naar
de koude buitenlucht was groot. Hij huiverde en de breede straat met de
lantaarnvlammen, weerkaatst in het natte asphalt, en de gesloten woonhuizen en
winkels, begon eensklaps te golven en vervolgens in breede, concentrische cirkels
te draaien om het punt heen, waarop hij toevallig zijn blik richtte. De vizioenen waren
verdwenen. Het leven was werkelijkheid, onbehaaglijke werkelijkheid. Het was
duidelijk dat er gehandeld moest worden. Hij omarmde den naastbij zijnden
lantaarnpaal en keek lang en intens naar zijn schoenen, terwijl hij beproefde orde
te brengen in zijn denkbeelden, die langs joegen als de wolken boven, voorbij de
maan. Hij moest naar huis gaan ten spijt van roteerende verkeerswegen; ten spijt
ook van het feit, dat beneden de knieën zijn beenen in niets eindigden.
‘Ik weet best,’ zei hij tegen de wereld in het algemeen, ‘dat ik dronken ben en dat
je niet hardop tegen je zelf spreekt, maar ik wil het nou es, zie-je?’ de woorden
kwamen dik en hortend.
Toen schoot hij van den trottoirband als een duiker en viel glimlachend voor het
paard van een huurrijtuig. De vloekende koetsier bracht het beest nog juist bijtijds
tot staan en bijna tot zitten. Maar Van Bremen had zich in het minst niet bezeerd
en onderhield zich nog een poos allerhartelijkst met een behulpzamen politeagent,
wien hij hiernamaals gratis medisch advies beloofde en verscheidene van zijn
hartsgeheimen mededeelde.

II.
Toen ‘de jonker’ een paar uur later thuis kwam vond hij Van Bremen in hun
gemeenschappelijke zitkamer. Hij stond licht-slingerend bij de tafel, gekleed in een
trui en met een verfomfaaide sportpet op. Het zwarte sluikhaar hing tot over de
oogen, waarvan de leden rood en gezwollen waren en gevat in groene omranding.
De bloedlooze huid was strak langs de neusflanken en over de hooge jukbeenen
getrokken en de wangen waren slap uitgezakt. Hij hield een blaker in zijn hand met
een flakkerende, druipende kaars, die ongewone schaduwen wierp op bovenlip en
neusrug en de oogkassen nog dieper deed schijnen.
‘Wat ga jij doen?’ riep de jonker verbaasd, ‘voetbalwedstrijd?’
‘Fietsen.’
‘Hoe zegt uwe?’
‘Fietsen,’ herhaalde Van Bremen met een flauwen lach. ‘Ik heb pijn in mijn kop.
Ik moet naar buiten.’
De jonker ging met gespreide armen voor de deur staan:
‘Slechts over mijn lijk, Fernando!’
Van Bremen wuifde met de hand als iemand, die zich gewonnen geeft, en ging
op de sofa liggen. Maar toen de ander naar zijn slaapkamer was gegaan, haalde
hij wat eetwaar uit de kast, sloop de gang in, nam zijn fiets en opende de voordeur.
Zijn slapen gloeiden en het bloed dreunde met iederen hartslag door zijn hersenen.
Hij voelde zich dorstig en zijn tong was dor en raspig. De koele nacht bracht wel
wat verlichting, doch het bleek niet zoo gemakkelijk om recht te sturen met een
duizelig hoofd. Slingerend reed hij door de leege straten. Van dit eerste deel van
zijn tocht kon hij zich later maar weinig herinneren. Een keer slipte zijn wiel, zoodat
hij in de modder kwam te vallen en later werd hij bijna door een agent bekeurd,
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omdat zijn lamp was uitgegaan. Maar hij joeg door en de wijn en de rit hernieuwden
de koortsige werking van zijn fantasie. Toen hij tot bezinning kwam was hij ver van
de stad.
Hij steeg af en de wereld was stil. Vol van een vreemde verklaarde, wijdsche
stilte, die vreemd afstak bij den feestroes en de rumoerigheid die nog nawerkten in
zijn hoofd. Met lange tusschenpoozen leefde een oogenblik de wind op en raakte
dan zacht zijn handen en gelaat aan, en dan ritselden de bladeren heel even en er
was diepe zin in dat geruisch. De hemel werd in het Oosten door-
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trokken van parelend violet-grijs, waarin de helderste sterren nog schenen. Uit de
kim stegen bleeke wolken-schimmen op. De aarde was een donkere, beteekenislooze
vlek in het landschap, de hemel trok de oogen en vulde de aandacht.
Een eind liep hij voort, zijn rijwiel meevoerend in geheel onbekende
peins-stemming, terwijl onvermoede gevoelens in hem losraakten. Er was een ernst
en wijding in het jonge uur, die rezen tot stichting en extase. Het eeuwige en vaste
deed zich gevoelen in het morgenlicht, niet streng en overweldigend, maar troostend
en louterend. Er was hier iets in de vlakke velden rondom en in de diepten des
overwelvenden hemels, een leven hecht en onmiskenbaar, waarbij zijn eigen bestaan
klein en verachtelijk en de orgie van den afgeloopen nacht godslasterlijk leek.
Onaantastbaar en verheven had de natuur gestaan rondom zijn klein stadssfeertje,
ofschoon onopgemerkt - zoo dacht hij het zich - als een vrouw bewust van eigen
waardij, die den laat-bekeerde met een glimlach van vergevend begrijpen begroet.
En toen kwam een vreemde weemoed en een onbegrepen verlangen: het besef
van een groot gemis, eerst nu gevoeld. Het was hem te moede, alsof hij altijd in een
gevangenis geleefd had, waar geen licht doordrong. Of zijn leven éen groote
noodlottige vergissing was geweest.
De onbebouwde akkers hadden kleur gekregen: de naastbijgelegen warm-paars
als dat van koolbladen en de meer verwijderde schenen bestrooid met cacaopoeder,
afwisselend met vakken intens Veronese groen, van het loof der knollen.
Daartusschen stonden de hoeven met hun roode pannen en donkere schoorsteenen.
Op den horizon rustte een zware bank van loodblauwe stapelwolken met volle
vormen en hun rondingen teekenden zich af op een hemel van het rozig geel der
theerozen opwaarts uitvloeiend in het nog donker cobalt van het zenith. De vlokkige,
vezelige wolken bleven opstijgen, maar hun onbestemde kleur werd met elk oogenblik
meer roze, tot ze in de mistige zonnebundels straalden met vurig flamingo-rood.
Nu begonnen ook de hanen te kraaien en van Bremen, die aan zulke gezichten
niet gewoon was, staarde in het vervormende kleurenwonder en probeerde
vruchteloos een brok in zijn keel door te slikken.
Het werd vroege morgen en de zon rees uit een nevellaag. De aarde leek jong
en vol beloften. Dauw lag dik op de struiken en het gras en hoog in het zonnige,
blonde blauw hing de uitgebrande halve maan, waardoor men den hemel meende
te zien schijnen, een dun schijfje als een mislukte microscoop-coupe, naar het van
Bremen docht. De jonge vinken, het broedsel van dat jaar sloegen lustig (afdalend
staccato met een lichtzinnigen opzwiep aan het eind) de koeien loeiden om de
melkers en er was een frischheid en koelte in de lucht, die weldadig aanvoelden.
Van Bremen begon zich buitengewoon hongerig te gevoelen, zooals begrijpelijk
is. Er was een uitgestrekt bosch van eiken hakhout dicht bij met een breeden zoom
van gras en mos, waarop het goed rusten was. Hij haalde brood een veldflesch en
een busje sardines voor den dag en begon zijn vroegmaal.
‘Dat buitenleven is beslist goddelijk’, dacht hij. ‘Ik ga me buiten vestigen,’ en toen
werden zijn gedachten te fijn voor proza en hij zocht vergeefs naar passende
versregels en vloekte zijn eenzijdige opvoeding.
Van tijd tot tijd meende hij achter zich de takken te hooren kraken en de dorre
bladeren op den grond te hooren ritselen, maar als hij omkeek was er niets te zien.
De sardines waren voor het laatst bewaard; maar de blikopener was natuurlijk
vergeten en het sleuteltje voor het opwinden van het gesoldeerde bliklint brak, zooals
gebruikelijk is, bij den eersten slag. Hij haalde dus zijn mes voor den dag, een groot
dolkmes.
Toen kraakten de takken onder een zwaar gewicht en er klonk een metaalgeknip
als het spannen van een veer. Een zware stem vlak achter zijn hoofd zei:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

‘Als je je verroert, schiet ik’.
Sardinenblik en dolkmes vielen op den grond. Het was van Bremen alsof een
ijskoude hand zijn hart greep, dat als dol doorsloeg. Zijn onderkaak viel en hij zat
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kortademig met open mond en puilende oogen terwijl geheele tragedies uit de
Apennijnen met moord, plunder, losgeld en verder toebehooren in een oogwenk
door zijn hoofd vlogen.
Maar er gebeurde niets. De seconden volgden elkander op, terwijl hij doodstil zat,
met duizelend brein, in uiterste spanning de futielste kleinigheden opmerkend: het
gouden fabrieksmerk op het sardinenblikje, een wit geaderd kiezelsteentje, de
schubjes op een dennetakje, het gangetje van een zandwesp en zoo meer.
En de zon straalde vroolijk en de vogels zongen en het loof geurde als zooeven.
Maar achter was de geheimzinnige verschrikking, ongezien, doch vast geweten,
met vernietiging dreigend.
Juist toen zijn toestand ondraaglijk begon te worden, weken de struiken verder
op den weg uiteen en een tweede man kroop, met gekromden romp en de armen
beschermend voor de oogen van tusschen de terugzwiepende eikentakken en stond
toen met zijn zware lijf tegen de helstralende lucht, zoodat van Bremen hem maar
slecht kon opnemen. Hij scheen een stok onder den arm te dragen en wat alleen
een sabel kon wezen, bungelde van zijn linkerheup.
Hij naderde behoedzaam en nu zag onze vriend tot zijn verbazing en groote
verluchting, dat het een marechaussée was, die hem met het grootste wantrouwen
bleef aankijken. De man hing zijn stok, die een karabijn bleek te wezen aan den
draagriem over den schouder en haalde uit zijn broekzak de kettingboeien te
voorschijn, onschuldig lijkende uitvindingen als ouderwetsche horlogekettingen.
‘Gee heb hem nog, ummers Jan?’ vroeg hij en de Stem antwoordde:
‘In me waasfinger. A'k aftrek is ie..... kalfsherses!’
‘Toe dan moar, mien jong (tegen den verbluften van Bremen) netjes opstoan en
oow händjes vooruut holden. En geen möpkens, want 't gif o toch niks. Niks gedoan!’
Toen van Bremen geboeid was - en het gebeurde als in een droom - kwam de
verschrikking te voorschijn. Hij zag het dolkmes op den grond liggen en tikte met
zijn dikke schoenzool tegen het sardinenblikje.
‘Wat hek-je gesaat Geurt’ (triomfantelijk), ‘is ie 't nou of niet? Ken je die liefe
dingetjes?’
‘Bleksem, keerl, keerl wees v'zichtig. Ik heb g'heurd dat die dinger afgoan ai der
moar na kiek.’ Jan stak dolk en blikje bij zich en wielde de fiets voort. Geurt leidde
van Bremen den langen zandweg af. Onze vriend had geen woord gesproken. Het
was alsof zijn hersenen na geregeld te hebben gewerkt nu plotseling terugliepen
als de rol van een pianola. Maar toen hij een eindweegs geloopen had, begon hij
te bedenken, dat er een poging moest gedaan worden om dit blijkbaar misverstand
op te helderen; dat zijn zwijgen de verdenking tegen hem moest doen toenemen.
Hij vermande zich dus, slikte een paar maal en zei toen, plechtig:
‘Vrienden, dit is natuurlijk een vergissing. Ik zal meegaan (er was trouwens aan
geen verzet te denken) maar wil me even bekend maken. Ik ben dokter van Bremen
van Amsterdam.’
‘Dat het ie nog al gauw bedacht, hè Geurt?’ zei Jan en toen met een buiging tegen
van Bremen:
‘En ikke bin de Duische kèzer. Ik heb vandaag geen finkie op me pet - klaan tenu,
weet u. U dienaar dokter!’ en de mannen lachten. Dit onverwachte antwoord ontnam
van Bremen al zijn bijeengescharrelden moed. Hij zag de modder op zijn kleeren,
afkomstig van zijn val; bedacht hoe zijn gezicht moest zijn na het bacchanaal en
den doorwaakten nacht - en gaf zich verloren.
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III.
Op het gemeentehuis van Zandijk, hoorde van Bremen, dat hij de Duitsche anarchist
was, die al eenigen tijd op de Veluwe had rondgezworven. Dat met het oog op de
veiligheid van H.M. de Koningin, die op het Loo verblijf hield, zijn aanwezigheid
ongewenscht was en dat hij dien dag bij Emmerik over de grenzen zou worden
gezet. Zijn welsprekende protesten waren vruchteloos, het gemeentebestuur had
strenge orders. En
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zoo geviel het dat hij dien middag in een rookerige derde-klascoupé kwam te zitten.
Op den grond lagen de doppen van apennootjes en stompjes sigaar in een mengsel
van zand, tabakasch en speeksel. Geurt zat aan zijn zij een houten pijp te rooken
en over hem leunde Jan met zijn witte tressen en witte chevrons op donkerblauwe
uniform van ruwe stof. Hij had een zwaren Wilhelm-knevel en zijn zorgvuldig
geschoren kin stak frisch af tegen zijn zonverbrand gezicht.
Het was een lange rit dwars over de Veluwe op dien heeten middag en de trein
stopte aan elke halte. Dan rook de gevangene den harsigen geur van de
dennenbosschen, den honing van de bloeiende heiplanten en het eikenloof,
overgedragen op den warmen wind, die door de portierraampjes woei. Dan zag hij
het landschap met de boeren-huisjes, omringd met zonnebloemen, stokrozen,
bijenkorven en hooischelven en meer verwijderd de schaapskooien, zanderijen en
het korrelig schijnend loof der verre boomklompen - alles vredig in het stille zonlicht
en de glasheldere atmosfeer. Geen gerucht kwam van buiten dan het gonzen der
insecten en het zachte ruischen der lindeboomen, maar het praten in de belendende
compartimenten drong gedempt door de houten scheidswanden.
Van Bremen was niet gelukkig. Het eene vernuftige plan na het andere om zijn
identiteit te bewijzen kwam bij hem op en werd als onpraktisch van de hand gewezen.
De groote kerels geeuwden en rekten zich, rookten, spuwden en zongen om beurten
en dat prikkelde den armen would-be anarchist met ongeëvenredigde hevigheid.
Hij voelde, dat hij onmeedoogend werd meegevoerd over de grenzen en wat hij
zonder een cent op zak in Duitschland moest uitvoeren, was meer dan hij zeggen
kon. En elke minuut bracht hem nader bij Arnhem en hij werd desperaat bij de
gedachte, dat er nu spoedig gehandeld en taktisch gehandeld moest worden om
het gevaar af te wenden.
Aan het Arnhemsche station was het druk. Een dubbele stroom van reizigers uit
twee juist aangekomen treinen werd als gezogen in den tunnel en verdween in de
diepte. Van Bremen en zijn geleide hadden natuurlijk veel bekijks, maar hij was te
hongerig en te moe om het zich aan te trekken; ook hadden de ervaringen der laatste
uren hem grondig gedemoraliseerd.
En toen gebeurde een wonder. Van achter een hooggeladen mail-handkar
verscheen een blozende jongeling in een nauwsluitend, keurig verzorgd pak van
blauw flanel en met een immaculaten, grijzen fantasiehoed op. Naast hem schuifelde,
met een gepreoccupeerd, violetkleurig gezicht een gezet oud heer in
generaalsuniform. Het waren ‘de jonker’ en zijn vader, die door de onnaspeurlijke
beschikkingen van het lot plotseling tot bovennatuurlijke abstracties waren gemaakt.
Van Bremen gaf een soort van strijdkreet en sprong vooruit, maar Jan was hem
te vlug en greep in den ruimen, elastischen rug van de trui, die scheurde; en de
twee rolden aan de voeten van den geschandaliseerden generaal.
‘Groote God,’ riep de jonker, ‘'t is Henkie! kerel hoe kom jij hier?’ en toen, met de
nooit-falende instincten van zijn ras, vormelijk:
‘Vader, mag ik u even voorstellen: mijn vriend van Bremen,’ en van Bremen rees
op, hijgend en blozend en had in zijn verlegenheid en hulpeloosheid, groote kerel
als hij was, wel kunnen schreien.
De generaal was een man van de wereld, zooals men het noemt. In een oogwenk
had hij zijn zelfbeheersching terug.
‘Hoe maakt u het meneer van Bremen,’ zei hij met een effen gezicht, terwijl hij
den ongelukkige opnam van de vuile sportpet tot de modderschoenen ‘aangenaam
u te ontmoeten.’ De maréchaussées salueerden en traden in verslagenheid op den
achtergrond terug.
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Natuurlijk was de kleine groep omringd door een zwermende, halsrekkende
menigte, die steeds aangroeide en de generaal die ‘scènes’ haast nog meer verfoeide
dan parade, zocht, knauwend op zijn witte snor, een wijkplaats in het bureau van
den hoofdstationchef. Daar in het donkere lokaaltje met den tikkenden
Morse-ontvanger, werd het laatste, korte maar ongemeen pijnlijke bedrijf afgespeeld
van dit leerrijke drama. ‘De jonker’ speelde de hoofdrol, terwijl de chef en twee
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surnumerairs overdreven druk bezig waren met het invullen van tabellen.
Ten laatste zei de generaal: ‘Maar als meneer hier... ah'm... door mijn zoon is
herkend als een vriend van de a-ca-demie, danne... kan hij niet de persoon zijn, die
gezocht wordt. Dat is... ik bedoel... natuurlijk niet, zéer zéker niet,’ hij kuchte weer
indrukwekkend. ‘Ik twijfel niet of de autoriteiten (hier trok hij zijn voorhoofd in rimpels)
zullen de zaak in dit licht zien. Ik... e... draag de verantwoordelijkheid absoluut,
absoluut. Jelui kunt gaan.’
Na het diner zaten ‘de jonker’ en zijn vriend (gebaad, gekamd en respectabel in een
geleende smoking) sigaretten te rooken in schommelstoelen.
‘Maar hoe kwam je in Arnhem op zoo'n gelukkig oogenblik?’ vroeg van Bremen.
‘O heel eenvoudig. De ouweneer kwam me vanmorgen uit mijn bed halen om
mee naar huis te gaan. Hij was voor dienstzaken in stad geweest en wou me nog
een week thuis hebben, want we krijgen morgen gasten - nichtjes: héel appreciable
meisjes.’
‘En je mag van geluk spreken, amice,’ voegde hij er aan toe, terwijl hij aandachtig
de rook door zijn neus uitblies, ‘want anders zat je nou vuurmakers te fokken in een
Duitsch tehuis voor dakloozen.’
De Steeg, Februari 1906.

Boekbespreking.
Willem Schürmann, De Berkelmans, 2 dln., Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar, zonder jaartal.
In een korte voorrede komt de schrijver van dit boek er tegen op dat ‘enkele
couranten’ D e B e r k e l m a n s , vóór de verschijning, als een ‘Rotterdamschen
winkelstands-roman’ hebben aangekondigd. ‘Dit,’ zegt hij, ‘is niet mijn bedoeling
geweest.’ Uit hetgeen dan volgt blijkt echter dat het speciaal, ja eigenlijk alléén, het
epitheton ‘Rotterdamsch’ is waartegen hij zich verzet. De omschrijving
‘winkelstands-roman’ schijnt hem niet zoozeer te hinderen. Hij komt daarop althans
niet terug, verzekert ons enkel dat hij, had werkelijk zijn boek over Rotterdamsche
toestanden ‘gehandeld,’ niet geaarzeld zou hebben de stad van zijn fantasie
Rotterdam, inplaats van zooals nu Horredam te noemen. En hij gaat voort: ‘Ik ben
Rotterdammer. Ik houd van Rotterdam als stad, om haar bizonder karakter,
eigenaardige ligging, grilligen bouw en... omdat ik er geboren ben. De teekening,
door mij van Horredam gegeven, is genomen naar Rotterdam, maar ook alleen de
t e e k e n i n g d e r s t a d ..., het uiterlijk wezen dier havenstad van de toekomst,
met veel bedrijf en veel karakteristieke eigenaardigheden.’
Zulk een voorrede, hoe kort ook, is iets kostbaars. Wij merken er uit welken kijk
de schrijver zelf op zijn werk heeft. Hij meent dus een t e e k e n i n g d e r s t a d
(de spatieering is van hemzelf) Rotterdam gegeven te hebben. Merkwaardig is dat!
Hij heeft n.l. volstrekt géén teekening dier stad gegeven, heeft er zelfs bijna geen
poging toe gedaan, en wát er aan ‘plastiek’ in zijn boek voorkomt is uiterst zwak.
Schürmann is een gevoelig opmerker en liefdevol menschenkenner, hij is een
dramatisch verteller, soms ook een... wel 'n weinig al te druk en opgewonden...
práter, maar een beschrijver is hij niet. Hij kan toch ook eigenlijk zelf niet meenen
dat zinnetjes als: ‘Het was een kleurige straat met huizen van allerlei soort’ iets op...
de teekening eener stad gelijken!
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Nu verwondert het ons niet - twééde opmerking waartoe de voorrede aanleiding
geeft! -, dat deze schrijver de stad zijner geboorte niet vermocht te ‘teekenen.’ Hij
houdt van Rotterdam, zegt hij. Goed, maar waarom? Om haar bizonderheid,
eigenaardigheid, grilligheid, en omdat hij er geboren is. Dus niét om haar schoonheid.
Of liever: niet dóór haar schoonheid. Want het is eigenlijk
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al mis wanneer men beweert van iemand of van iets te houden óm... wat dan ook!
Liefde heeft een oorzaak waardoor, geen reden waarom. Had de heer Schürmann
de schoonheid van Rotterdam kunnen zién, hij had haar waarschijnlijk ook kunnen
beschrijven. Want schrijven, in woorden uiten wat hij gevoelt, denkt of weet - dát
kan hij wél.
En thans mijn derde conclusie uit het voorwoord - die feitelijk de eerste was -: de
heer Schürmann heeft er blijkbaar niet op tegen dat men zijn boek een
‘winkelstands-roman’ heet. Wat is dat, een winkelstands-roman? Is er enkel mee
bedoeld dat de menschen van het boek tot den winkelstand behooren, d.w.z.
winkeliers of kinderen van winkeliers zijn? Dit kan, dunkt me, moeilijk. Het is, althans
in de betere litteraire kritiek, tot nog toe geen gewoonte een roman te benoemen
naar den stand der personen die er in voorkomen. Veeleer moet men aannemen
dat de uitdrukking ‘winkelstands-roman’ beduidt: roman van den winkelstand, d.w.z.
boek waarin de winkelstand (in een stad of rijk) zekere evolutie doormaakt, een
nieuwe levensfase bereikt. Immers de eenige houdbare omschrijving van het begrip
‘roman’ schijnt ons: een verhaal, waarin zekere persoon of groep van personen een
krisis doorleeft, en ten gevolge daarvan hetzij te gronde gaat, hetzij een nieuwe
bestaansfase is ingetreden. Deze definitie kon ook op dit geval zeer wel toepasselijk
zijn. Men kan zich best voorstellen dat in een stad met opkomenden
groot-winkel-handel (warenhuizen) de winkelstand een krisis doormaakt. Doch
hiervan blijkt in Schürmanns roman niets. De evolutie van den winkelstand vormt
geenszins de stof van zijn boek. Zoolang men nog in het begin is met de lezing,
verwacht men telkens dat het dien kant uit zal gaan - verschillende winkeliers, buren
der Berkelmans, worden handelend en pratend opgevoerd; men merkt nog geen
samenhang, maar men vermoedt dat dit wel komen zal -, evenwel, hoe verder men
leest, hoe duidelijker men gewaar wordt dat het toch eigenlijk alleen om die ééne
familie, de Berkelmans, is te doen, en wel voornamelijk om een karakter-studie van
den vader in dat gezin, en om de verhouding tusschen dien vader en zijn kinderen.
e

Een gezinsroman dus.... Doch vordert men tot voorbij blz. 100 van het 2 deel dan
bemerkt men ook die opvatting te moeten prijsgeven, dan blijkt helaas ook de
gezinsroman meer en meer te... verloopen; wat in de laatste 150 bladzijden gegeven
wordt is niet veel anders dan de roman van mejuffrouw Martine Berkelman, en het
is ten slotte alleen van dit meisje dat gezegd kan worden: zij heeft een krisis
doorgemaakt en is een nieuwe levensfase ingegaan. Wel wordt tot zelfs in dit laatste
gedeelte het verhaal - liefst op z.g. spannende momenten (hetgeen aan Dumas
père en zijn tijdgenooten herinnert) - onderbroken door hoofdstukken waarin ons
het leven van Berkelman's buren wordt getoond, doch deze hoofdstukken, hoe
verdienstelijk zij, afzonderlijk gepubliceerd, ook genoemd zouden mogen worden,
doen hier niet veel beters dan storen; zij hebben ook in het begin zeer weinig met
den eigenlijken roman te maken gehad, ons enkel op eenigszins omslachtige wijze
doen vernemen hoe de buitenwereld over Berkelman denkt, doch daar aan het
einde missen zij - naar mij wil voorkomen - al te zeer doel en beteekenis.
Blijft over: een onvoltooide gezinsroman: De Berkelmans, en een daaruit
opgebloeide, wél voltooide, en m.i. ook vrijwel geslaagde roman van Martine
Berkelman. De schrijver had waarschijnlijk beter gedaan zijn stof van-huis-uit tot
dézen roman te beperken, en dáárin de (eveneens geslaagde) karakterstudie van
vader Berkelman te geven.
Vader Berkelman en zijn dochter Martine, ziedaar de twee personen van dit boek,
een tweetal, heftig contrasteerend, toch vader en dochter, toch elkaar liefhebbend,
zóó sterk als misschien maar weinige vaders en dochters vermogen, en dit zonder
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dat wij ons daarover ook maar een oogenblik verbazen. Een bewijs dat zij leven,
dat zij menschen zijn.
De verhouding tusschen ouders en kinderen, hoeveel tragiek is er niet al uit geput
door drama- en romandichters! Wij mijmeren over Koning Lear - ook bij Martine
Berkelman komt die naam soms op - maar denken toch vooral aan den, ons
naderbijstaanden,
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Père Goriot, aan Eugenie Grandet en haar vader, aan zooveel andere fransche
romanfiguren. Ja, de franschen met hun sterk familieleven hebben het wezen der
verhouding tusschen ouders en kinderen doorproefd: twee geslachten, innigst
verbonden, en toch zoo verscheiden meestal, door invloed van aanleg, omgeving,
opvoeding, onderwijs, vrienden, veranderde tijdsomstandigheden. Hoe hebben zich,
sinds Père Goriot, al die werkingen nog verscherpt. Wij leven haastig tegenwoordig.
Geen vader bijna meer die thuis is in de gedachtenwereld zijner kinderen! De
burgerlijke maatschappij kent snelle wisselingen van fortuin! En ja, het geld doet
het 'm in dezen tijd; Berkelman heeft maar al te zeer gelijk!... Hard werken ze, de
vaders-kooplieden - ze kúnnen dikwijls niet anders, tusschen rijk worden en
mislukken is vaak hun keus! - Zij slagen, triumfeeren..., welstand omringt hen, hun
kinderen groeien in weelde op..., door voorbeeld en goede lessen meenen zij hun
te kunnen geven wat voor hen zelven de harde noodzakelijkheid geweest is.... Dáár
ligt de teleurstelling!...
Willem Schürmann heeft ze wel scherp doorvoeld en begrepen, deze waarheden.
Zijn vader Berkelman, als arme jongen, mars op den rug, naar Horredam gekomen,
is daar een zaakje begonnen, met bijna niets, maar in dat zaakje heeft hij gewerkt,
gewurmd, gespaard, armoe geleden, weinig gewaagd en veel gewonnen, hij is er
altijd met al zijn aandacht, al zijn lust, bijgebleven, en nu, oud en rijk geworden,
glorifieert hij in zijn zaken, maar lijdt, lijdt door zijn kinderen. Zijn lieve vrouw is
gestorven, zij die, schoon óók al van hoogeren stand, voor hem geweest is al wat
hij gezocht heeft, al wat hij behoefde, maar van wie de kinderen hun artistieke
neigingen, hun zucht naar distinctie hebben.
Een viertal is 't wat hem rest: twee zoons en twee dochters. De oudste, Maurits,
mislukkend schilder, levend, met een actrice, zijn vrouw, ver weg, in Londen - een
dobbelaar! Telkens schrijft hij om geld, durft eindlijk niet meer, schiet zich dood.
Fine, de oudste dochter, is met den zwendelaar Stevens getrouwd; een graadje
‘deftiger’ dan haar vader geworden ziet zij op dezen neer, zich enkel ‘lief’ voor hem
toonend wanneer ze hem noodig heeft. De derde, Karel, is ‘in de zaak’, maar niet
met zijn hart; ook hij droomt, dicht sonnetten, heeft een relatie met een van de
winkeljuffrouwen. Dan Martine, de jongste. Zij houdt van haar vader, toont het hem
dagelijks. En toch, zij nog het meest, prikkelt hem, maakt hem angstig, bezorgd. Hij
verwent haar, als de anderen, met geld, maar snauwt haar af als ze zich naar haar
aard gedraagt, zich toont zooals ze is, droomerig ook, en zoo oneenvoudig,
weeldeziek, altijd verlangend naar het buitensporige....
Want hij, Berkelman, is ‘eenvoudig’. Hij zegt het dikwijls van zich zelf, maar hij is
het dan ook. Zijn altijd-werken heeft hem zoo gehouden. Geluk? Wat is dat? Hij
heeft nooit tijd gehad er over te denken! Maar nadat zijn vrouw gestorven is mist hij
haar - haar teerheid, haar begrijpen, - en zoekt bij zijn kinderen wat hij gewoon was
van haar te krijgen. Hij verwent hen, meer nog dan vroeger, met geld. Maar
vriendelijk, ‘lief’ zijn, als vrind met hen omgaan, zijn best doen om met hen mee te
leven, hij kan het niet. Nooit is hij gewoon geweest zijn gevoel te toonen. Een
aartsvaderlijk vader; hij toornt, beveelt, beschimpt; toch houdt hij van zijn kinderen,
verwacht hij ook liefde van hen, liefde en... gehoorzaamheid. Doch 't laatste is niet
te krijgen van volwassen menschen, die 't leven nu eenmaal zoo anders verstaan....
Waarlijk een prachtig levend type! En menige voortreflijke bladzijde is gewijd aan
dezen ouderwetschen vader die met zulke modern-geëxalteerde kinderen werd
geplaagd. Ook Martine, zijn dochter, leeft voor ons. Den schrijver Schürmann hulde
voor de knappe, gevoelige, dikwijls zeer fijne karakteristiek van deze twee.
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Deze schrijver is geen volbloed realist. Hij heeft sterk romantische neigingen. Vaak
windt hij zich op, komt tot pathos, vervalt dan wel eens een weinig in het
melodramatische. Het is vooral zijn dialoog die daaronder lijdt. Toch schijnt dit lang
niet zijn
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grootste gebrek.... Wil de heer Schürmann verder komen in het litteraire, dan zal hij
vooral moeite moeten doen om zijn jarenlang beoefende journalistieke copiemakerij
af te leeren. Hij praat te graag, lucht ook nu en dan ‘wijsheid’ over zijn personen.
Zijn z.g. beschrijving van Horredam is niet veel meer dan de uiting van, niet bepaald
groot-zielige, grieven tegen z'n geboortestad.
Journalistiek, zooals de heer Schürmann die jarenlang bedreven heeft, vergt veel
talent, doch verfijnt het nu juist niet.... Het is dikwijls jammer zooals de heer Sch.
een goed begonnen blz. met zijn gepraat en zijn kritiek vergroven, ja vermodderen
kan. Het is soms alsof hij behoefte gevoelt, zoodra hij iets fijn heeft opgemerkt, zich
daarin nog wat langer te verlustigen. En wat dan volgt is gewoonlijk allesbehalve
fijn, maar meer wat men noemt ‘dik-op,’ en de kletserige herhalingen vervelen. Men
stuit op slordige pleonasmen, op uitdrukkingen als: ‘een buiïge middag met telkens
regenvlagen.’
Doch laat ons een vollediger voorbeeld geven. Hier volgt 't begin van Hfdst. XV.
‘Hij kwam zoo rustig, zooals altijd weer in zijn winkel, dat de juffrouwen en de
bedienden zich verwonderden over zijn kalmte. Zij hadden gehoord, dat meneer
Maurits zich had doodgeschoten, want iedereen wist dat in de stad, hadden verwacht
Berkelman wanhopend te zien terugkomen en nu was hij er weer, zoo dezelfde van
vroeger, zoo heelemaal koopman, met niets anders in zijn gedachten dan zijne
zaak, dat zij onder het koffiedrinken schande spraken van zijn gevoelloosheid.
Bebelman zei: ‘Ach ja, dat heb je van die rijke menschen, die hoûen nog te veel
over, wanneer zij een kind verliezen, die hechten meer aan hun geld dan aan hun
familie. Toen mijn zuster Daatje stierf, had je m'n vader moeten zien. Compleet gek
was ie! In éen nacht werd ie wit! Toen ze begraven wier, moesten we 'm in 't rijtuig
sjorren en bij het graf hadden we moeite om 'm vast te hoûen, want hij wou maar
met 'r mee.’
En alle bedienden vertelden van treurige gebeurtenissen in hunne families, de
een den ander trachtend te overtreffen met meer smart en heviger ellende.’
[Tot zoover is 't goed, zuiver typeerend, sober. Nu komt het overkomplete, de
ordinair-humoristische overdrijving, de opmerkingen die.... naar het koffiehuistafeltje
rieken:]
‘Een vertelde, dat zijn vader na den dood van zijne vrouw kindsch geworden was,
en een ander zei, dat zijne zuster zich al driemaal had willen ophangen, nadat haar
man, een hoofdconducteur van den D-trein, overreden was.
Zij praatten soms zoo lang, dat ze den tijd vergaten en de chef moest komen
zeggen, dat meneer kwaad was, omdat zij niet op hun post waren. Aan de
toonbanken zetten zij dan hunne gesprekken voort. Zij spraken die eerste dagen
van niets dan ziekten of sterfgevallen en zochten allemaal naar familieleden, die op
ellendige manier om het leven kwamen. Zij hadden het over lupus-operaties,
bevallingen met instrumenten, gebroken armen en beenen, kanker, roodvonk en
zenuwziekte, de bizonderheden van de gevallen zóó overdrijvend, dat ze een wee
gevoel in hun buiken kregen en zich min of meer ziek voelden. Zooals alle
mindergegoeden, die niet pochen kunnen op groote juweelen, dure kanten en mooi
ingerichte huizen, bluften ze op ziekten, er een groote eer in voelend bloediger en
hartverscheurender tooneelen te hebben doorleefd dan anderen.
De ziekten zijn voor de armen, wat badreizen en kostbare liefhebberijen voor de
rijken zijn. Ze spreken daarvan met genot.’
Hm! Ik ben mij wel eenigszins bewust ‘hard’ te zijn geweest voor een schrijver, die,
nu ja, toch ook veel goeds heeft gegeven. Doch de heer Schürmann is een krachtige
natuur, men behoeft hem niet met handschoentjes aan te vatten. Een schrijver is
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hij van fut en talent, maar die er zich nog in oefenen moet van zeven bladzijden één
te maken. Leert hij dát, dan zal hij ons nog veel moois te genieten kunnen geven...
Ook eere hij zijn publiek door het voortaan alleen weldoordachte, zorgzaam
gecomponeerde, komplete geheelen aan te bieden, - en niet zoo maar alles wat hij
op een
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gegeven moment in schets heeft liggen in één en hetzelfde boek te stoppen!...
Gaarne zoude ik - ten einde den schrijver der Berkelmans volledig recht te doen
- hier ten slotte nóg een citaat geven, n.l. om de gevoeligheid te doen blijken
waarmee de verhouding tusschen vader en dochter aangegeven is. Edoch, zou 't
wel mogelijk zijn, zoo iets in een citaat tot volle waarde te doen komen? Ik geloof
het niet. Men mist het verband. Beter schijnt mij dat ieder maar leze, en zoeke voor
zichzelf. Zoo zij het dus!
H.R.

Individu, tooneelspel in vier bedrijven door Willem Stellwagen.
Rotterdam, H.A. Wakker & Co.
Een motief ontleenend aan het product eener luchtiger muze, wenschen we in de
eerste plaats vast te stellen, dat de handeling van dit tooneelspel behoort te worden
genoemd: een handeling waar haast bij is. Vier bedrijven in 60 niet al te overladen
bladzijdjes! Bij een zwaarwichtigen inhoud!
Alles in dit tooneelspel is zwaarwichtig en... gróot. De hoofdpersoon, van Rijswijk,
al dadelijk, is zeer groot. Hij is socialist en schrijver (blz. 14) en verder student, als
we 't wel hebben; hij heeft tweemaal Mr. Steinmetz ‘te pakken’ gehad, - ‘ayai zoo
erg,’ - zegt-ie zelf (blz. 17 en 18). ‘Hij leest alles. Het is onafzienbaar. Hij is nooit
bevredigd. Er is geen tijd waarvan hij de menschen niet wil kennen en hun werk.’
En hij ‘leeft.’ ‘Hij z i e t de menschen’ (blz. 6 en 7). Later hooren we nog, dat hij zich
‘'n zee’ acht, ‘zoo ruim, zoo gerust.’
Aan conventioneele begrippen van kieschheid stoort-ie zich dan ook allerminst.
Hij ziet er geen been in, om, als zijn afwezige vader in gezelschap met den naam
ploert wordt gekarakteriseerd, zonder blijkende noodzakelijkheid deze karakteristiek
te voltooien, door de inlichting, dat bedoelde vader mede ‘een bruut’ is, die door
hem, van Rijswijk Jr., op zeker nader aangeduid moment, in 't gezicht had behooren
te worden ‘ge... gespuwd’ (blz. 38).
Hij bemint ook-al in 't groot: Dora èn Henny.
De dames beiden zijn wáárd door onzen held te worden bemind. Dora, de officieele
verloofde, wier haartooi in middernachtelijke uren door den geliefde wordt ontbonden,
- wier tailleband dan mede door dezen wordt losser-gestrikt, - Dora duldt en billijkt
des geliefden liefde voor de Andere, - bewijs voor een groothartigheid zoo enorm,
als, van hare sekse-genooten, slechts weinigen heur eigen zullen vermogen te
noemen. En de Andere, Henny, is een talentenrijke, een veelbelovende, een pianiste,
en buitendien een sterke en een ‘schitterend voorbeeld van het leed van de sterke’
(blz. 58).
Om groote-menschen te scheppen in kunst, heeft men aan zijne schepselen
minstens gelijk te wezen. Dat is onweersprekelijk de heer Willem Stellwagen, die
zich gemeenlijk noemt Stellwagen tout-court. Logisch voortbetoogend constateeren
wij verder, dat een die alles groot ziet, niet kan letten op het kleine, niets voelt voor
in stille aandacht zorgvuldig werken. Wat maal ik om compositie, wat maal ik om
zuiverheid van dialoog, wat maal ik zelfs om de Nederlandsche taal, - zal de boven
zulke kleinigheden verheven heer Stellwagen te antwoorden hebben, indien wij
voorzichtig aan eenige bezwaren uiting zouden durven geven.
En zoo is de dialoog geworden een mengeling van o.a.
neo-amalia-bemint-gij-den-graaf-stijl en
over-het-paard-getilde-twintigjarige-jongeling-praat (van na 12 uur middernacht, als
hij al lang in z'n bed moest liggen!) en het geheel... een rare kattenkermis, waar we
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hartelijk om zouden lachen, als 't ding, dit ‘Individu’, niet zoo pretentieus was. Nu
hebben wij er minder genoegen door beleefd.
F. MN.

Emigranten, tooneelspel in 3 bedrijven door Frits Leonhard. Rotterdam,
W.L. en J. Brusse, 1906.
De heer Leonhard heeft behalve dit tooneelspel twee ‘boeken’ geschreven, ‘Kleine
Bandeloozen’ en ‘Het Knechtje,’ die, - het laatste vooral, - door critiçi-met-oordeel
als zeer verdienstelijk werk zijn geprezen.
Wij hebben onze lezers aan dit feit wenschen te herinneren, omdat wij ongaarne
door onze
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bespreking van het tooneelspel, al ware het slechts bij een enkelen lezer, den indruk
zouden vestigen, dat de heer Leonhard een talentloos schrijver is. Want, het moet
worden gezegd: ‘Emigranten’ is als geheel en in deelen volkomen mislukt te noemen
en waarlijk onbegrijpelijk is het, dat iemand die blijkens de bovengenoemde boeken
méer in zijn mars heeft, gelijk men zegt, dit ‘Emigranten’ heeft kunnen schrijven, of,
- indien ‘Emigranten’ een jeugdwerk is, - heeft kunnen besluiten het stuk thans nog,
na zijn betere werk, te laten verschijnen.
De heer Leonhard heeft in de twee eerste bedrijven van zijn stuk ons voor oogen
willen brengen de armoede en daardoor de ellende en vaak de verwording van
arbeiders in den polder, hier bietenrooiers.
In zijn derde bedrijf heeft hij verschillende typen van landverhuizers willen
schetsen. Over het derde bedrijf zullen wij in 't geheel niet spreken. Dàt kan er, met
uitzondering van een klein brokje dialoog hier en daar (als bijv. op blz 110, het begin
e

der blz. tot aan het 12 Tooneel), héelemáal niet mee door. De personen spreken
er zóo als mijn oud-tante, die ook, bij vergissing, een voorstelling van ‘Het Zevende
Gebod’ heeft bijgewoond, - zich voorstelt dat ‘menschen uit het volk’ spreken.
En wat de eerste en tweede bedrijven betreft, - met levende menschen zijn we
niet samen geweest tijdens de lectuur. En deze Luuk en Hanne en Tienus en dergl...,
ze doen de nu wel reeds uit het werk van anderen bekende daden, zonder dat een
persoonlijke kijk van den schrijver deze daden opnieuw interessant, het leed
weer-op-nieuw treffend maakt.
Tegen het donker van Hanne-Luuk-Tienus en anderen, heeft de schrijver het licht
eener idylle gezet, van Bertus en Fine. Doch wie gelooft er aan de werkelijkheid
dezer idylle bij zulke afgebeulde werkmenschen!? Wie gelooft er aan de realiteit der
woorden waarmede zij hun geluk verkonden!?
Naar realiteit van dialoog zal men in ‘Emigranten’ trouwens bijna aldoor
tevergeefsch zoeken. Het begin is al mis. Hanne, de poldermeid, wordt achtervolgd
door den ‘opzichter’. De opzichter heeft oneerbare bedoelingen. En zij scheept hem
af met deze woorden: ‘Ik verzoek met rust te worden gelaten’. En de schrijver heeft
niet willen... styleeren, hij heeft blijkbaar de taal van zijn personen gelijk willen doen
zijn aan die hunner modellen. Doch dit wordt zeker niet bereikt alleen door, - gelijk
deze schrijver doet, - kwistig strooien tusschen den dialoog van woorden als ‘hou
jullie je smoel’, ‘lafbek’, ‘godverdomme’, ‘verrek’, ‘stik’... en erger, of... ‘misgewas
van een rotte bodem’ (alles eerste bedrijf). Met realiteit van dialoog wordt niet door
ons en zal waarschijnlijk wel door niemand worden bedoeld phonografisch-juiste
dialoog. Wij verlangen slechts dat de schrijver ons aan de echtheid van den dialoog
doet gelooven.
Naar aanleiding ook van het schrikkelijk o v e r b o d i g e g e p r a a t in dit
‘Emigranten’, schrijven wij hier ten slotte even de rake definitie op, die de heer W.G.
van Nouhuijs onlangs van den goeden dramatischen dialoog heeft gegeven: ‘Een
dramatische dialoog,’ zoo schreef de heer van Nouhuijs in een Dramatisch Overzicht
in ‘Het Vaderland’, ‘een dramatische dialoog is veel meer dan gewoon gesprek. 't
Is het eenige middel voor den auteur èn om ons zijn personen te doen kennen, liefst
zoo volledig mogelijk, èn om de handeling te doen voortschrijden. Elke zin, elk woord
heeft dus een dubbele functie, een innerlijke en - zoo men wil - uiterlijke bedoeling,
waarmede de auteur werkt, doch waarvan wij zoo min mogelijk dienen te merken.
't Moet alles natuurlijk-eenvoudig klinken, daardoor juist den indruk maken van
realiteit.’
Wil de heer Van Nouhuijs nog een plaats inruimen aan het accent dat het
levende-woord eigen is, dan hebben wij aan zijne definitie niets toetevoegen.
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De heer Leonhard zal goed doen met door een nieuw, veel beter tooneelstuk
revanche te nemen, of anders zich te bepalen tot die soort werk, waarmede hij zijn
verdiend succes heeft behaald.
F. MN.
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Prentkunst.
Men kan, nagaande de talrijke uitingen op grafisch gebied, deze verdeelen naar de
onderscheiden procedé's, die haar voortbrachten, maar ook naar de verschillende
redenen waaraan zij hun ontstaan dankten. En deze beide invloeden, afgescheiden
van de capaciteiten van den maker, zullen in goede prentkunst zeer duidelijk
merkbaar moeten zijn. Beginnen wij met de technische eischen, zoo zal hier de
bewerking van het hout, de eigenaardigheid van steen of koper uit een afdruk moeten
spreken. Het zal niet mogen zijn een namaken van krijtvegen of penseeltoetsen
door een tot machine geworden hand van xylograaf of lithograaf, maar een voor
houtsnede of steendruk bestemde teekening door den kunstenaar zelf met den
burijn gestoken of een mesje gesneden, met krijt en inkt geteekend of met touche
gewasschen. Waar mogelijk de kunstenaars zelven zich niet met deze bewerkingen
tot den einde toe kunnen bezighouden, daar zal toch kennis der materialen
onontbeerlijk zijn, opdat zij er bij hunne teekening ten volle rekening mede kunnen
houden, en positief weten h ò e hunne teekening er in druk zal uitzien, zoodat dit
niet, wat maar al te vaak gebeurt, een zekere verrassing is, daaraan toe te schrijven,
dat hunne aquarel of teekening niet van den beginne af aan berekend was op de
technische eischen, die het reproductie-procedé stelde. De fout ligt hier niet aan
hem, die op steen, hout of koper de origineele teekening weergaf, maar wel aan
hem of haar, die met de eigenaardigheden der materialen onbekend was.
Dit zelfde geldt voor kunstenaars wier werken gereproduceerd worden langs
chemischen weg. Men moge van oordeel zijn dat chemigrafie, om hier een
algemeenen term te gebruiken, het persoonlijke, het oorspronkelijke in reproductieve
kunst doodt, evenals alle machinale arbeid in de oogen van velen uit den booze is,
wij meenen dat zoowel het een als het ander recht van bestaan heeft, en goede
resultaten kan geven, mits hij die werkt voor chemigrafische reproductie zoowel als
hij wiens arbeid machinaal uitgevoerd zal worden, volkomen op de hoogte zij van
de bijzondere kwaliteiten, die weer dèze wijze van werken mede brengt. En dàn is
het zelfs mogelijk van de eigenaardigheden, die het kenmerk zijn der machine, partij
te trekken en hierop eenigermate teekening en ontwerp te bazeeren.
In niet mindere mate dan de techniek, zal het doel, waarvoor de prent bestemd
is, op teekening en werkwijze van invloed zijn. Duidelijk wordt dit, wanneer wij eens
even letten op de verschillende eischen die een affiche en een plaat in een boek
stellen. De eene moet forsch en breed van teekening, eenvoudig van behandeling,
sterk van kleur zijn, de andere wanneer zij in of naast den tekst komt te staan, in
volkomen harmonie met de kleur door het lettertype aan de pagina gegeven, en
zelfs waar de plaat, in een prentenboek, hoofdzaak is, daar zal de eigenschap, dat
ze van dicht bij gezien wordt, haar andere voorwaarden doen stellen dan het
muurplakaat.
Ook met de omstandigheid, of het werk op hand- of snelpers gedrukt wordt zal
rekening gehouden moeten en kunnen worden. Wetende dat de uitgave bij handdruk
te kostbaar zou zijn, zoo zal men wel doen in lithografie de fijn gewasschen
touche-tinten die toch niet tot hun recht komen, te vermijden; terwijl zelfs het gebruik
van papier, aanwijzing kan geven in hoeverre men zijn teekening zal dienen te
detailleeren.
In 't kort, men zal, werkende voor dag- of weekblad-illustraties, affiches enz. enz.
zich hier geheel naar dienen te richten; maar noodzakelijk is daarom niet, dat het
werk minderwaardig zij, volstrekt niet, slechts het courantenpapier en de rotatiepers
stellen mede hunne eischen. Een vergelijking dan ook tusschen handwerk en
machine-arbeid is onzuiver, wanneer men als resultaat hetzelfde verwacht, hare
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voorwaarden zijn geheel verschillend, dus de uitkomsten kunnen bezwaarlijk
hetzelfde zijn, en zelfs het trachten hiernaar lijkt mij een onjuist principe. Beide
moeten geheel blijven in hun eigen karakter, op hun eigen
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terrein, dan is èn handwerk èn machinewerk tot iets goeds te maken, indien men
zich slechts laat leiden door de voorwaarden, die zij stellen kenmerkend voor het
een zoowel als het ander.
***
Bovenstaande uiteenzetting leek mij noodzakelijk tot goed begrip, tot juiste
waardeering van wat men tegenwoordig als prentkunst ons biedt.
De afkeer van machinale reproductie, de geringschatting van snelpersdrukwerk
lijkt mij wat sterk overdreven, wat ongemotiveerd bovendien. Om deze arbeid naar
waarde te schatten moet men ze dus niet in vergelijking beschouwen met épreuves
d'artistes, maar geheel in haar eigen kader. De prenten van Alb. Hahn, die in zeker
opzicht als aanleiding tot dit schrijven beschouwd kunnen worden, bieden uitstekende
voorbeelden, van teekeningen gemaakt met het vooropgezette weten, hòe partij te
trekken van de chemische reproductie en deze te richten in verband met de eischen
van den snelpersdruk. Hahn wist dat zijn prenten, in weekbladen verschijnend, niet
die zorg van drukken konden erlangen van een enkele ets of gravure; hierop zijn
zij dus ook berekend niet alleen in teekening maar ook in procédé. De vlakke tinten
zijn niet gewasschen, daar het papier geen goeden druk van auto-typie zou
waarborgen maar daarom in verschillende fijnte, in verschillende teekening vlak
gerasterd of gespritst, de lijnen zijn forsch en stevig, de schaduwen geteekend.
Niet alle zijn ze nog even stellig en zelfbewust van behandeling, maar daar zijn
er bij in dit bundeltje, door Maas en van Suchtelen uitgegeven, die zeer goede
specimen geven, van wat een plaat voor dag- of weekblad, bestemd om niet gedrukt
te worden op plaat-papier, behoort te zijn.
Het portret van den ex-premier Dr. A. Kuyper en dat van Mr. Veegens, zij zijn
uitstekende voorbeelden van de technische kwaliteiten in Hahn's prenten.
Wij willen hier niet Hahn's artistieke capaciteiten, die zeker niet gering zijn,
miskennen, noch de bijzondere satirieke of humoristische zijde van zijn talent te
laag schatten, maar thans slechts de aandacht vestigen op de zoo goed begrepen
uitdrukkingsvorm, die hij zich gekozen heeft, in verband met de wijze waarop zijn
werk gepubliceerd zou worden.
Veel wordt er tegenwoordig voor grafische doeleinden geteekend en ieder, die
pen en potlood hanteeren kan, meent dat het verdere van zelf wel volgt. Menig
schilder acht zich een illustrator of affichist, niet vermoedende dat ook deze arbeid
een geheel afzonderlijke studie vergt, waar technische kennis evenzeer onontbeerlijk
is als bij het maken van een schilderij. De finesses van het métier moet men kennen
door en door, eerst dan is het mogelijk in eenige techniek, welke dan ook, iets goeds
tot stand te brengen.
En zoo zal ook hij, die zich bezig houdt met het maken van teekeningen voor
reproductie, ten volle vertrouwd dienen te zijn met de eigenaardigheden van het
procedé om te weten, hoè zijn werk in te richten, opdat het in de weergave niets
van het origineel zal verliezen. Hij zal moeten berekenen wat het kan velen, bij
groote oplage, bij los papier, bij grijze inkt, kortom hij zal de omstandigheden,
waaronder zijn werk uitgevoerd wordt, bij het ontwerpen er van ten volle in
aanmerking dienen te nemen. En juist hierin lijkt mij veel van Hahn's werk ten zeerste
geslaagd.
R.W.P. JR.
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M.W. van der Valk, door mr. J. Kalff jr.
Dat ‘poëzie overal schuilt’ is een waarheid geweest, toen een gemeenplaats
geworden, en is nu over den leeftijd, dien een behoorlijke waarheid bereikt, heen.
Had er s c h o o n h e i d gestaan in plaats van poëzie, de uitspraak zou ons thans
juister voorkomen.
Schoonheid - wel, het is daarbij werkelijk maar de vraag, of men haar al of niet
weet te vinden. Er zijn menschen die overal schoonheid zien, die in elk geval, aan
alles een mooien kant zien. Hun oog is meer dan dat van anderen ontwikkeld. Zij
zien het mooie van een verbinding van kleuren, zelfs die van toevallig op een
aanplakbord terechtgekomen affiches; van een verlichting, al is het maar de schaduw
van een banaal dakvenstertje op een goot; van een contrast, tot dat van moderne
Amsterdamsche huizen en groene weiden toe, - waar anderen niets zien. Maar het
zit niet alleen in hun oogen, ook in hun ontvankelijkheid van begrip, in hun heele
levensopvatting. Zij kunnen zich indenken in de wording der dingen, zelfs van een
burgermans muffe pronkkamer met tweeguldens-bazaar-ornamenten, en de
noodzakelijkheid, de natuurlijkheid van dien groei is hun een element van schoonheid;
zij begrijpen de opvattingen en de meeningen van anderen, ook hun ideeën van
wat mooi is; zij zien menschen en dingen aan, onbevangen, met helderen blik, vrij
van vooringenomenheid of vooroordeel, van al wat hen zou kunnen beletten een
zuiver beeld in zich op te nemen, toegankelijk voor elke nieuwe waarheid, voor
iederen vorm van schoonheid.
Het zijn niet allen kunstenaars, zulke vrije, open menschen, maar wel zal er niet
licht een groot kunstenaar zijn die zoo niet is.
Van der Valk is het wel.
In beschouwingen over kunstenaars wordt gewoonlijk het werk behandeld: van
den kunstenaar worden slechts enkele levensomstandigheden vermeld. Toch is ten
slotte de persoonlijkheid van den kunstenaar het belangrijkste van het kunstwerk.
Wie in het werk van een kunstenaar iets dieper doordringt, zal ten slotte den mensch
in zijn werk trachten te vinden, en hem ook daarbuiten-om zoeken. Hoe het zij, ik
kan door persoonlijke bekendheid met den kunstenaar Van der Valk hem van zijn
werk niet scheiden. Ik zie hem, den bijna 50-jarige, frisch, jong, opgewekt,
scherp-kijkend met den blik van een die werkelijk in zich opneemt wat hij ziet, met
zijn korten, begrijpenden lach, helder en rustig in zijn woorden, eenvoudig in alles.
En ontvankelijk voor schoonheid in elken vorm.
Zoo kan ieder, dunkt mij, hem ook kennen uit zijn werk.
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M.W. V.D. VALK. 1906. FOTO VAN L. KLAVER.

Er zijn schilders, die in hun werk hun droomen schilderen. Zij schilderen iets wat
zij wel eens gezien hebben: huizen en molens op een hoogte; een klein meisje
liggende op een duin, met een paar vlinders die om haar heen fladderen; maar wat
wij zien op hun doeken zijn hun droomen, hun idealen, hun
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fantasiën, die ook ons niet naar realiteit doen vragen, maar ons doen droomen van
sprookjes-schoonheid.
Zoo Thijs Maris.

M.W. V.D. VALK. 1857. NAAR SCHILDERIJ VAN JAN VETH.

Anderen schilderen ons de stemming, waarin zij hun modellen hebben gezien,
waarin een landschap hen heeft gebracht. En met hen voelen wij de droefheid van
een kamer, waarin het licht binnendruilt, waar een oude man zit bij een bedstede,
wachtend op den dood van zijn vrouw; de melancholie van een avond, waardoor
een moede vrouw, zwaar beladen, naar huis sjokt.
Zoo is Jozef Israëls.
En weer anderen schilderen alleen de aarde en haar schoonheid, de schoonheid
die zij in haar zien, de verrukking waarmee zij haar aanschouwd hebben, de liefde
die zij voor haar voelden. Hun werk schijnt den beschouwer te vragen: zoo heb ik
het gezien - ziet gij het niet ook? En door hen geniet gij van schoon, dat gij zelf niet
hadt gezien.
Zulk een kunstenaar is Van der Valk.
Er is een stuk van hem, dat de buitenzijde van Amsterdam voorstelt: weiden met
slooten ertusschen en een zandspoorlijntje erdoor, en daarachter de witte en roode
zijkanten van nieuwgebouwde huizen. Het schijnt geen mooi gegeven, die bruuske
overgang van nieuwe stad tot wei en sloot, - toch had Van der Valk het mooi gezien
en als iets moois weergegeven. Bij hem geen symboliek van een stad, die landelijk
schoon opslokt; evenmin een schildering, waarin het gegeven beschouwd is als
aanleiding tot het uitdrukken van een stemming; niets dan de dingen zelf, helder
verlicht, vast geschilderd in hun eigen sterke kleuren, eenvoudig, eerlijk, zuiver.
Gezond werk, zonder eenige geraffineerdheid, deels zijn waarde ontleenend aan
het decoratieve in dit samenstel van lijnen, in deze kleuren tegen elkaar: voor een
grooter deel aan de overtuiging waarmee de kunstenaar zijn bewondering voor het
geval, dat hem trof, had uitgesproken.
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Van der Valk heeft meermalen over kunst geschreven; ik kom daarop terug. Laat
ik hier iets aanhalen uit een stuk, dat hij in 1887 schreef in D e N i e u w e G i d s :
‘Is het iemand ernst schoone zaken te leeren begrijpen, dat hij dan allereerst leere
hooren of zien!
Dat klinkt wonderlijk; want een ieder behoeft toch maar zijne oogen open te doen
om alles te zien!
O ja, boomen en huizen en lantaarns en menschen, kortom alles; maar dat is nu
juist niet wat wij zien noemen.
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‘Hebt ge wel ooit opgelet hoe die boom uitkwam (vergeef me den technischen term)
tegen een huis of een lucht of iets anders wat daar achter was, lichter of donkerder,
koeler of warmer? Hebt ge wel ooit eene straat gezien, niet zoo- en zooveel huizen
en lantaarns en straatsteenen, maar de straat als een geheel met groote opgaande
lijnen tegen de lucht en uit den grond?
‘Hebt ge ooit gevoeld iets van de groote harmonie van kleuren die er in dat alles
is: het samenhangen van den eenen toon met den anderen, dat anders is als het
helder of donker weêr is, mist of regen of zonneschijn; ja, anders of het licht links
is of rechts, hoog of laag in de lucht zit?’

‘AUVERS-SUR-OISE.’

KRIJTTEEKENING.

Zoo ziet Van der Valk zelf. En zooals hij zegt: ‘een kunstenaar heeft een fijner
organisme, dat in staat is het kleinste sentimentje en den wildsten hartstocht, het
geluid van een vallenden druppel en het woeste gieren van een storm, het glimlichtje
op een glas en het groote golvende licht van een helderen zomerdag, alles van het
kleinste tot het grootste, te begrijpen, in zich op te nemen, te verwerken en als een
zelfgeschapen levend iets weer zichtbaar en hoorbaar te maken, om te voldoen
aan de hoogste behoefte van zijn eigen groote ziel en die van de besten onder ons.’
Hoe zulk een ‘zelfgeschapen levend iets weer zichtbaar te maken,’ om dat te leeren
heeft Van der Valk zijn opleiding gehad op de Amsterdamsche Rijksacademie van
Beeldende Kunsten. Zijn vader, die, geheel autodidact, zijn gevoel, zijn overtuiging
meermalen heeft uitgedrukt in schilderijen, die, beschouwd zooals de maker ze
bedoeld had, zeer merkwaardig mogen heeten, had hem teekenles laten geven.
Daarna is hij op de Academie gekomen.
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‘AUVERS-SUR-OISE.’

KRIJTTEEKENING.

Hij was daar tegelijk met Jac. van Looy, Witsen, Toorop, Derkinderen, Haverman,
Jan Veth, een troepje jongeren, die daar de lessen ontvingen van de hoogleeraren,
den invloed ondergingen van een hoogstaand kunstenaar en leermeester als Allebé,
en ook elkander steunden en opvoedden. Zij zijn de kern geworden van de
zoogenaamde Amsterdamsche school. Van deze is de reactie uitgegaan tegen de
stemmingskunst, de ‘grijze school’ der Hagenaars. De Haagsche
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school trachtte vooral door de kleur de impressie weer te geven, welke de dingen
maken, en zij gaf daarbij den indruk dien zij maken op een bepaald oogenblik.
Daartegenover stelden de Amsterdammers een kunst, die het wezen der dingen,
niet hun schijn, die den vorm, niet de kleur tracht weer te geven, die de lijn, de
uitgesproken lijn in eere herstelde als middel van uitdrukking. Zij stichtten de
vereeniging Sint Lucas, waarvan Witsen de eerste president was. Dit was toen niet
een vereeniging, die tentoonstellingen hield, maar een kring voor onderling verkeer,
waar lezingen, gevolgd door debat, gehouden werden over allerlei onderwerpen,
een vereeniging waarvan de leden bij hun zoeken naar den weg dien zij op moesten,
steun en houvast hadden aan elkander, iets dat, zooals Vincent van Gogh eens
geschreven heeft, voor jonge kunstenaars noodiger is dan tentoonstellingen.
Dat zij reageerden tegen de bloeiende Haagsche school bewijst reeds dat er
leven, kracht, lust zich te doen gelden, een geest van verzet zat in deze jonge
kunstenaars. Die bleken ook uit artikelen over kunst, die in de eerste jaargangen
van de ‘Nieuwe Gids’ verschenen, en die van hen uitgingen. Van der Valk was de
eerste die schreef, meest onder het pseudoniem J. Stemming, waaronder echter
ook Jan Veth en anderen wel geschreven hebben. Uit een der stukken van Van der
Valk heb ik boven iets aangehaald. Het waren artikelen die in dien tijd zeker heel
brutaal geschenen hebben, protesten tegen de deftige, officieele kritiek, heldere
uiteenzettingen van juiste begrippen over kunst, vrije, eerlijke, onbevooroordeelde
beschouwingen over het werk van oudere en jongere kunstenaars. Wat Van der
Valk schreef bijv. over het werk van Mendes da Costa en Zijl bewijst hoe anders hij
deze kunst beschouwde, dan de meeste beoordeelaars, die eerst veel later tot
waardeering ervan zijn gekomen.

‘UIT MIJN VENSTER.’

PASTELTEEKENING.

Van der Valk heeft, als de meesten zijner kameraden aan de Academie, eerst
figuur geschilderd, vooral veel paarden. Ook later,
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toen hij in Parijs was, waren het weer paarden, de bekende Parijsche omnibus- en
karrepaarden met de groote hamen die hem aantrokken, zooals zij zoovele
kunstenaars getroffen hebben. Later heeft hij vooral landschap geschilderd, en ook
stilleven. Dat een kunstenaar als Van der Valk allerlei onderwerpen behandelt, is
trouwens zeer natuurlijk. Hij is steeds een zoeker gebleven, zoowel bij de keuze
van zijn sujetten als van de wijze van ze te behandelen. Hij heeft geschilderd, met
pastel en waterverf gewerkt, geëtst en zelfs wel eens op steen geteekend. Altijd
heeft hij getracht bij elk procédé de zuiverste manier van werken te vinden: de
karakteristiekste voor dat procédé. Zijn aquarellen zijn werkelijk teekeningen met
waterverf, nat gewasschen, dikwijls met groote vlakke tinten er over gespreid, en
geen verkapte schilderijen. In zijn etsen is de werking van de etsnaald altijd te volgen.

‘OUDE WILG.’

PASTELTEEKENING.

Ook te Auvers-sur-Oise, waar hij een paar jaar gewoond heeft, schilderde Van
der Valk nog figuren, maar toch ook al veel landschappen. Het land met de groote
golvende velden, juist in lijn zoo goed weer te geven, trok hem aan; hij heeft daar
teekeningen met zwart krijt gemaakt, wegen tusschen glooiende akkers, velden met
hoopen hooi, rivieren langs heuvels, die in haar forschheid en eenvoud en door de
knappe behandeling van het perspectief een uitmuntend denkbeeld geven van
ruimte en wijdte. In zijn schilderijen ook van dien tijd is nog te bespeuren, dat het
impressionisme ook op hem invloed had gehad; hij heeft straatjes in Auvers
geschilderd, bij schemering of in den avond, die voor een groot deel ook
stemmingsstukjes zijn.
Later woonde hij jaren lang aan de Schinkelkade te Amsterdam. Het is daar dat
hij misschien zijn beste werk heeft gemaakt. Van der Valk, ‘groot wandelaar bij dag
en bij nacht’, zooals Jan Veth hem eens genoemd heeft, werkte altijd zooveel
mogelijk buiten. Zoo heeft hij in den omtrek van zijn woning veel gezworven, langs
Schinkel en Nieuwe Meer, langs den Slooter- en den Amstelveenschen weg. En uit
zijn raam zag hij de schuiten in den Schinkel liggen en vlak voor zich Schinkelhaven.
Dat alles heeft hij geschilderd en geteekend en geëtst. Eigenlijk is het nauwelijks
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noodig te vermelden waar hij zijn sujetten vond, zijn werk vertelt het onmiddellijk
aan ieder die de streek kent. Hij dringt zoo door in het typische van het landschap
vóór hem, in de ziel van de plaats, zou men bijna zeggen, dat men zonder aarzelen
kan zeggen waar hij moet gewerkt hebben. Terwijl natuurlijk zijn teekeningen
allerminst copiën van de werkelijkheid zijn, maar gege
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‘ZANDSPOOR’.
(EIGENDOM VAN DEN HEER G.M. TAMSON JR., ENKHUIZEN).
SCHILDERIJ.

vens aan de natuur ontleend tot een kunstwerk omgeschapen.
Uit dezen tijd is het bovengenoemde stuk dat den zelfkant van Amsterdam te zien
geeft. Toen ook teekende hij den bekenden dikken wilg, zoo oud dat hij bijna niets
dan bast was, maar op deze teekening zoo sterk, zoo knoestig - het was alsof er
een oudmansgezicht u aankeek uit dien verweerden stam - dat de oude boom bijna
iets monumentaals had gekregen, zooals hij daar stond tegen den achtergrond van
lichte kleur.
Deze teekening deed goed Van der Valk's voorliefde voor het forsche en krachtige
uitkomen. Nog sterker blijkt die uit een pastel die een grooten molen aan het water,
ik meen den bekenden Koenen-molen, te zien geeft. Het is eigenaardig met zulk
een teekening. Wie haar oppervlakkig bekijkt, zal er waarschijnlijk niets in zien dan
de nauwkeurige afbeelding van een molen. Maar zie langer en beter, en het wordt
duidelijk dat hier meer is. Dan treft de vastheid, waarmee de groote, zware vormen
van het gevaarte zijn neergezet, zoodat het als een monument van stevigheid en
rust voor u staat, maar dan komt ook uit, welk een indruk de kunstenaar gehad moet
hebben van dit groote ding, hoog op in het lage land, tusschen water hièr en daàr,
en dat hij zijn bewondering om het mooie geval mee in zijn werk gelegd heeft.
Maar ook van heel eenvoudige gevalletjes maakte hij iets moois. Een kantje van
een weg, glooiend naar een sloot, met de weiden daar achter was hem dikwijls
genoeg. Heel eenvoudig weergegeven, met wat pastel op grauw papier, dat hier
en daar door het krijt heenschijnt, is het een aardige illustratie van een gezegde,
dat Van der Valk, als ge wat met hem doorpraat van allerlei dingen gebruikt, dat het
‘eigenlijk heel mooi’ is. Er is voor hem zooveel mooi, waarvan anderen het mooie
nog niet hebben gezien.
Toch is hij misschien wel eens te ver gegaan. Of liever, hij heeft het zich wel eens
te moeilijk gemaakt. Zoo, toen hij een gezicht op tuinland en weide, met enkele
huisjes
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‘IN DEN TUIN’.

SCHILDERIJ.

en boomen erin teekende, heel uit de verte en hoogte gezien langs een dak dat
terzijde heel groot was afgebeeld. Ook hier niets weggedoezeld, tot in de verte was
al wat er te zien was duidelijk weergegeven, geen vervloeien in nevelige verte zooals
een impressionist zou gedaan hebben. Maar ditmaal was de schoonheid van het
geval niet zoo overtuigend gebleken.
Op zulke teekeningen doelde wellicht mej. Marius, toen zij in haar ‘De Hollandsche
e

Schilderkunst in de XIX Eeuw’ Van der Valk een ‘beminnelijk theoreticus’ noemde.
Misschien ook op enkele waterverfteekeningen, waarin het beginsel waarnaar Van
der Valk aquarelleerde zeer ver was doorgevoerd en die zeer egale vlakke tinten
vertoonen. Toch zijn door deze manier van werken zulke zeldzaam zuivere
teekeningen ontstaan, als er onlangs eene te zien was op ‘Voor de Kunst’ te Utrecht.
Een gezicht langs den Schinkel, die in breeden zwaai rechtsom buigt. De weiden
aan beide kanten van het water in bijna egaal sterk-groene kleur. Het zwartig grijze
jaagpad eveneens haast in één vlakke tint. In de heel lichte lucht enkele wolkenkuiven
in wit aangegeven. De boomen langs een weg aan den horizon even in grijs. En
toch was de bedoeling met deze teekening, meen ik, geheel bereikt. Het heerlijk
wijde en verre van het vlakke Hollandsche land is er volkomen in weergegeven.
Men voelt, dat de kunstenaar onder deze ruime, lichte lucht met genot heeft
ademgehaald, zoo sterk is de verrukking om deze schoonheid erin uitgedrukt.
En bijna hetzelfde landschap heeft Van der Valk nog eens gegeven bij
ondergaande zon, de lucht egaal geel, de weerspiegeling in het water dus ook: het
land zeer donker, de weg bijna paars. Een verrassende teekening, die niet dadelijk
iedereen toespreekt. Maar ook dit weer een zeer zuivere uitdrukking van een mooi
gezien geval.
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‘AAN DE WETERING’.
AQUAREL.

Zijn stillevens voert Van der Valk zeer ver door. Een rist uien, een potje met een
paar bloemen, een appel op een tinnen bord gezien tegen een lap blauw fluweel,
van dien aard zijn de zeer eenvoudige gegevens. Maar zooals hij ze weergeeft met
de satijnglanzen op de uien, de glimlichtjes op aardewerk en metaal geven zij de
overtuiging dat de schilder de schoonheid van deze gewone dingen heeft gevoeld.
Bij dikwijls sterke kleuren hebben deze stillevens het rustige en voorname, die het
gevolg zijn van hooge beschaving van geest en oog.

‘BIJ DE SLATUINTJES’.
PASTELTEEKENING.

Sedert eenigen tijd woont Van der Valk in Amersfoort. Vóór dien tijd woonde hij
eenige jaren te Scherpenzeel, waar hij de dorpsstraat en gezichten buiten het dorp,
bosch en hei heeft geschilderd, weer alles weergevend met die waarheid en dien
eenvoud die zijn werk zoo zuiver en gezond maken, voortdurend werkend naar de
natuur, waar hij een studie van een denneboompje of een koolplant met dezelfde
zorg en liefde behandelde als een groot landschap. Teekenend voor Van der Valk
zelf is het volgende, dat hij schreef in een artikel in ‘De Kroniek’ over de
Rembrandt-tentoonstelling van 1898:
‘De grootheid van Rembrandt nu bestaat wel hierin, dat hij (evenals Spinoza die
zijn tijdgenoot was) levende in eene nieuwe maatschappij, stijlloos bijna in vergelijk
met de Gothiek die voorafging, de dingen in het licht der eeuwigheid beschouwd
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heeft, en daardoor zijn werk heeft kunnen zetten op zulk een hoog plan, dat het,
rakend aan het beste wat ooit een stijl
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‘BRUG AAN 'T JAAGPAD’.
AQUAREL.

heeft voortgebracht, wijst naar nieuwe levenshorizonnen, het levensbegrip verheldert.
‘Zóó, het verband van de dingen begrijpend, is voor hem niets onbeduidend, vindt
hij het even belangrijk, op zijn beurt te bestudeeren de geslachte koe in den stal,
het wilde waaien van een storm over de aarde, het liefelijke doen van eene moeder
met haar kind, alle liefde, hartstochten en begeerten, die menschen beroeren.’ Den
schrijver van dit opstel, dat als motto droeg Spinoza's woord ‘Hoe meer wij de enkele
dingen begrijpen, des te meer begrijpen wij God’, heeft Jan Veth wel terecht een
‘gullen pantheïst’ genoemd.

‘OVERTOOM’.
SCHETS.

Van der Valk heeft behoord onder de schilders, die de etskunst in ons land weer
tot bloei hebben gebracht. In de portefeuilles van de Etsclub zijn eenige platen van
hem opgenomen. De onderwerpen van zijn etsen waren ongeveer dezelfde als van
zijn schilderijen en teekeningen: stadsgezichten, de Schinkel met de hooge bruggen
over de dwarsslooten, een molen aan een water. Zeer fijn zijn sommige dezer etsen.
Zoo is er een plaatje met eenige teere bloemstengels op den voorgrond, groot, en
een heel klein landschapje in de verte. Maar meestal zijn zij zeer forsch behandeld,
met niet te veel maar zeer rake lijnen, ook niet te zeer gedetailleerd. Er is een ets
van hem, die het Damrak vóór den bouw van de nieuwe Beurs, met den toren van
het Paleis op den achtergrond, in spiegelbeeld vertoont. Het tweede plan van deze
ets, dat wat veel details van huizen en boomen bevat, is niet zoo gelukkig; Van der
Valk is het best in eenvoudige, niet te veel gedetailleerde onderwerpen. Maar de
voorgrond van deze ets, het water, de palen, de schuiten zijn een uitmuntend
voorbeeld van zijn lichte en toch rake, vaste etslijn. Die lijn kan zeer expressief zijn.
Op een ets met een ouden molen zonder wieken, te midden van wat rommel aan
den kant van een vaart, zijn de planken, het riet, de raampjes met slechts enkele
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lijnen weergegeven. Gemakkelijk, losjes, als spelend schijnen die lijnen gezet. Toch
is zoowel de stofuitdrukking als de plastische
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‘STILLEVEN’.
(EIGENDOM VAN MEJ. J. UIJTTENHOOVE, AMSTERDAM).
SCHILDERIJ.

kracht van deze ets zeer groot. Weer op een andere, een paar schuiten langs den
kant van een wetering met allerlei gebouwtjes aan den overkant, is een molentje
zoo aardig even aangegeven, doen de enkele strepen waarmee de weerspiegeling
van de schuiten in het water is aangeduid, het zoo goed, dat het een lust is zoo'n
frisch, spontaan en toch raak prentje te bekijken. Merkwaardig is de groote plaat,
die een dier hooge bruggen langs den Schinkel weergeeft met de zuiverheid van
de werkteekening van een architect, en toch niet droog is geworden, toch laat zien,
dat zulk een brug een mooi ding is in zijn omgeving.

‘STILLEVEN’.

SCHILDERIJ.

(EIGENDOM VAN MEJ. J. UIJTTENHOOVE. AMSTERDAM).

Van der Valk heeft veel les gegeven, indertijd als jong man al op de teekenschool
van ‘Felix Meritis’, later particulier aan aankomende kunstenaars en aan amateurs.
Zijn eigen werk als kunstenaar is hier natuurlijk in de eerste plaats aan de orde,
maar ook de invloed dien hij op anderen gehad heeft mag hier wel even besproken
worden. Van der Valk is een uitmuntend leermeester, die vooral leert zien. Hij doet
zijn leerlingen in de eerste plaats zien wat mooi is, niet alleen thuis of op het atelier,
maar ook op wandelingen, buiten of in oude buurtjes van Amsterdam. Zoo heeft hij
hun, ook wanneer zij het zelf niet zoover brachten, dat zij zelf kunstenaars werden,
kunst leeren begrijpen.
En jonge kunstenaars heeft hij steeds doen gevoelen, dat niet technische knapheid
maar diepte van geest in de eerste plaats de waarde van den kunstenaar bepaalt.
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En er zal er wel geen zijn, die van hem afscheid heeft genomen zonder te gevoelen,
dat hij door Van der Valk's aanwijzingen beter beeldend kunstenaar maar ook door
zijn omgang meer mensch was geworden.
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Romantische voordrachtskunst Albert Vogel
door H. de Boer.
Aan Mevr. A. Vogel-de Lorm.
Suit the action to the word, the word to the action: with this special
observance, that you o'erstep not the modesty of nature; for any thing so
overdone is from the purpose of playing, whose end, both at the first and
now, was and is, to hold, as 't were, the mirror up to nature: to show virtue
her own feature, scorn her own image, and the very age and body of the
time his form and pressure.
De wijste lessen die ooit tooneelspelers - zwervers door het rijk van geest en
werkelijkheid als zij zijn - bij hun artistieke bagage hebben meegekregen, zullen
ongetwijfeld besloten zijn geweest in bovenstaande woorden, welke Shakespeare
zijn Hamlet tegen een reizenden comediantentroep laat zeggen. Voor den
voordrachtskunstenaar werden de geboden nog niet geschreven, maar neemt men
de beteekenis van Hamlet's orakeltaal wat ruimer dan men die gewoonlijk opvat,
dan kan ze ook voor hem - vooral wanneer hij zich tot tooneelwerken bepaalt - de
beteekenis van een heiligenspreuk hebben.
Ten allen tijde wel zullen de grenzen, welke de voordracht van het tooneelspel
scheiden, verschoven, verwijd of saamgetrokken zijn geworden, al naar de eischen
welke realisme, sensitivisme of romantiek daaraan meenden te moeten stellen.
Meer dan eenige andere kunst beweegt die van het voordragen zich in het theoretisch
onbepaalbare. En het spreekt van zelf dat deze kunst, in een zoo wisselzieken tijd
als de onze, waarin men zoo verscheiden goden dient, allerminst kan wijzen op
eenige traditie, op eenige school, en dat de stijl, de methode welke een
voordrachts-kunstenaar zich na een tijd van moeizame leering heeft eigen gemaakt,
gewoonlijk het resultaat is van een door de jaren heen verworven ervaring en het
steeds weer opnieuw ter rechter ure in hem geboren wordende initiatief.
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VOGEL ALS ROMEINSCH REDENAAR, (CORIOLANUS-VOORDRACHT). BUSTE VAN TOON DUPUIS.

De dramaturgische werkzaamheid van Albert Vogel begon in een tijdperk dat in
Holland
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onder den invloed der Fransche literatuur, de realistische en naturalistische tradities
bloeiden, doch vlugger dan ergens anders verschillende ontwikkelingsstadia
doormaakten. Want deze streken - 't wordt wel een weinig vergeten - zijn met
Vlaanderen de eigenlijke bakermat van het absolute Realisme geweest, en heel de
artistieke ontwikkeling van de laatste eeuwen neemt voor een goed deel zijn
e

e

oorsprong in het Holland der 16 en 17 eeuw. Daarin duikt voor 't eerst de rusteloos
strevende geest der menschheid die zich een hemel en hel al geschapen had,
speurend in de geheimzinnige diepten van het reëele levensbestaan om er den
wonderen schat te delven, welke in de kunst van dien lumineuzen alchimist, die
Rembrandt was, te schitteren begon met ongekenden glans, terwijl hij in zijn kunst
de magie der oude oostersche cultuurlanden met het diepzinnige mysticisme en
den zwaren, gewetensvollen levensernst der noordelijke volken verbindt. En om
hem heen en om Vondel groepeert zich, in heden en verleden, een reeks van de
meest verscheiden kunstrichtingen in schilderkunst en poëzie; van het verheven
bijbelsche of historische drama, het landelijke epos, het blijspel, de arcadische idylle
tot de dolste klucht, de meest bizarre uitingen van blijmoedig- of honend
sarcastischen geest, in een zoo overstelpende massa, in een overvolheid van zoo
weelderig natuurlijken groei, dat zij eigenlijk alleen maar in beteekenisvolheid, doch
ook in onvoldoende gekendheid, door den, wat dramatische tooneelliteratuur betreft,
onvergelijkelijken tijd welke de Elisabethiaansche periode genoemd wordt,
*)
geëvenaard is.
In Holland zijn om zoo te zeggen de fundamenten waarop het gebouw der kunst
rust met den bodem vergroeid, en elke ietwat normale kunstrichting welke aanstonds
niet te zeer in pathologische tendenzen verloopt, vindt hier een welbereiden bodem.
Dat verklaart voor een goed deel het veelzijdig bevattingsvermogen van den
Hollandschen geest voor zoover 't de hier boven aangegeven kunst-genres betreft,
dat verklaart de spoedige evolutie van het realisme, naturalisme, sensitivisme enz.,
tot in den laatsten tijd een nieuwe opbloei der romantiek,
Van aanleg soms heel verscheiden naturen naderden langs verschillende wegen
de Romantiek. Nieuwe Gidsers kwamen er langs den weg der stijl en
gevoelszuivering; anderen, eveneens een onbewuste neiging van hun natuur
volgend, veroverden eerst den traditioneelen romantischen kunstvorm met al zijn
voor- en nadeelen. Dit laatste heeft ons figuren als Rembrandt, Jozef Israëls en de
Bouwmeesters geschonken, en Albert Vogel is dien zelfden weg gevolgd. Het is
deze kunstvorm welke ons in dit verband vooral interesseert.
Het was meen ik in 1900 dat de couranten het bericht brachten dat in Rotterdam
een jong voordrachtskunstenaar, die zich in alle bescheidenheid een dilettant
noemde, zijn publiek had verbaasd met een opvallend kranige praestatie van
Hegenscheidt's Starkadd.
Johan de Meester, wiens scherp doordringings-, en waardeeringsvermogen reeds
toen ter tijde de erkenning van de goede kwaliteiten der romantiek nergens buiten
sloot, en er later nog meer dan eens éclatante beschouwingen aan wijdde, Johan
de Meester van wien Vogel getuigt steeds veel geleerd te hebben, prees behalve
zijn geprononceerd dramatische begaafdheid, zijn realisme, en dat was voor hem

*)

Men begrijpe mij goed. Ik wil niet zeggen dat die oud-Hollandsche literatuur alléen, met de
oud-Engelsche te vergelijken zou zijn. Maar dat de geschilderde, zoowel als geschreven
kluchten en drama's van dien tijd, waarmee het meer aesthetisch historische onderzoek zich
langzamerhand zal hebben bezig te houden, iets in geestelijke diepte en veelzijdigheid
minstens even merkwaardigs vertoonen.
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die zich van huis uit, zooals we reeds opmerkten, altijd als romanticus had
beschouwd, de grootsche overwinning van dien avond.
En hierin school geen miskenning van geschiktheid voor het romantische
repertoire. Na Vogel's voordracht van Byron's epos Manfred, constateerde de
Rotterdamsche criticus zijn beslisten aanleg voor romantische dramatiek!
Het Drama en de Romantiek, in die richting zouden Vogel's gaven zich dan ook
vooral
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ontwikkelen. De geest der romantiek, de romantische aandoening zal hij voortaan
overal staande houden, zij zal zijn kracht zijn en hem ook voortaan doen slagen.
Zelfs in het klassieke Oedipus, het modern geraffineerde Salomé, zal ze doorklinken
en in zijn realisme en idealisme zich openbaren met een breed gebarende kracht,
welke subtiel doordringingsvermogen en fijnheid van nuanceering, waar noodig,
niet uitsluit.
Wat de Romantiek op de andere kunstvormen uitteraard voor heeft, is haar
grootere veelzijdigheid niet alleen wat het innerlijk, maar ook wat haar uiterlijke
verschijningsvorm betreft.
Het verleden van onze tooneelspeelkunst hangt voor een belangrijk deel ten
nauwste samen met de ontwikkeling der romantiek. Wat de schilders van haar
leerden, een nu al haast niet meer gekende technische bravour, brachten b.v. de
Bouwmeesters ook mee uit een zelfde school, die zich alleen maar van andere
hulpmiddelen, van het levende woord, van figuurlijke karakteristiek en typeering,
van grime en gebarenspel, bediende.
De Franschen heeft die school misschien wat al te slaafsch en methodisch
gemaakt; maar op zichzelf genomen, wat houdt ze niet een rijkdom van middelen
in? Waaruit anders dan uit die school bracht Louis Bouwmeester zijn mirakuleus
vermogen tot metamorfose mee, dat hij even ontstellend, overbluffend in zijn
ontzaggelijke, eerbiedwekkende Shylock-creatie als in den Gebochelde met zijn
vreemddiep, pieperig stemmetje openbaart - en waaraan wij sinds de zoo overdadig
gehekelde wonderen der Bijbelsche schrifturen niet meer plachten te gelooven.
Al wat in de huidige beproefde en rechtgeaarde tooneelspeelkunst ambachtelijk
is en echt, al wat aan gebarenspel, mimiek, zeggingskracht en plastiek, groot is,
breed, hartstochtelijk en overtuigend, ontleent zij aan de Romantiek. En aan haar
ontleent zij ook haar meest diepe en religieuse intenties, haar met ideale
begeestering doorgloeide vormenspraak, haar tragische menschelijkheid en een
over de werelden heen schouwende fantasie. Zij is de laatste groote kunstvorm die
zich uit historische en redelijke feitelijkheid, uit de vroegere groote stijlperiodes
ontwikkelde. En het zou een ten hemel schreiende gebeurtenis zijn, indien zij met
haar schat van beproefde hulpmiddelen, effecten en trucs, heel die bij overlevering
en van geslacht tot geslacht beërfde artistieke bagage, welke zich tot het laatst toe
in de Bouwmeesters heeft staande gehouden, verloren zou gaan. - Het is daarom
dat ik met zooveel belangstelling in de verschijning van Albert Vogel de kwaliteiten
en daarmee de voorwaarden tot een nieuwe romantische bloeiperiode begroet. En
wanneer men in dat begrip en geloof leeft, wat doet het er dan toe of Bouwmeester,
of Vogel of Paul Mounet of wie dan ook, met de rijke spontaniteit van zijn natuur
zich al eens aan die traditioneele technische bravour te buiten gaat, zwelgt in een
bijwijlen wat rethorisch pathos, wanneer, wát zij praesteeren, maar groot en juichend
breed, maar hel glanzend van goddelijke overtuiging is en wanneer het einddoel
ten slotte toch duidt op iets edels en dieps.
Zoolang er ruime zielen worden gevonden in Holland, zoolang men zich aan
begrensde tijdsleuzen niet te buiten gaat en kunst kunst blijft, zoolang Rembrandt,
Shakespeare en Michel Angelo de zieners blijven voor wier orakeltaal wij het hoofd
buigen, zoolang zal men dit blijven erkennen, of men miskent hún jeugd, hun
geweldige kamp met het leven en hun onstuimig dagende grootheid.
Meer misschien nog dan de tooneelspeler heeft de voordrachtskunstenaar zich op
zijn fantasie te laten gaan. Terwijl de eerste zich grimeert en gebaart naar de eischen
van de rol welke hij speelt in een omgeving die hem als vanzelf de gewenschte
illusie helpt brengen, ontbeert de laatste deze hulpmiddelen. Hij staat gekleed in
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een deftig tijdscostuum, of gehuld in het gewaad van een der personen uit het stuk
wiens figuur hij voorál naar voren denkt te brengen, of liever nog als redenaar in
een historisch costuum, op een of ander willekeurig tooneel, voor een publiek dat
nergens zijn gewone kijklust kan bevredigen. Heeft hij het voorrecht een fantast te
zijn, dan is hij een gelukkig man. Beurtelings steekt hij zich in gedachten in de huid
van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

86
de verschillende personen welke hij met behulp van woordplastiek tracht uit te
beelden. Hij zoekt de meest verscheiden fysionomieën na te bootsen en in het mom
van dien ander welke zijn geest hem in zich zelf doet zien, voelt hij zich, als de vorst
uit het kindersprookje, nu eens in spraak, wandel en kleedij koning, om plots zijn
purperen gewaad te laten vallen en den dwazen nar te spelen, den blinden bedelaar,
den schurftigen bezetene wiens dolheid, den ijlenden dronkaard wiens brallende
stem ten hemel krijt. En zóo doorloopt hij, alleen bij de gratie van zijn wonderbaarlijk
aanpassingsvermogen gansche reeksen van soms de meest tegenstrijdige
stemmingen en voelt zich in de korte spanne tijds van een avond groot, verheven,
klein, wanhopig, verslagen, ter helle verdoemd of vol hemelsche verrukking. Ziedaar
een schijn van het nog bij lange niet genoeg gevarieerde beeld van den romantischen
declamator.

MEVR. A. VOGEL

- DE LORM.

Een der eigenaardigste kanten van Vogel's kunstenaarsnatuur is zijn geestelijk
transformatie-vermogen. Nemen we aan dat zijn stem, figuur en geaardheid, noch
die van een zijner groote voorgangers of tijdgenooten er zich toe leenen, meer dan
een zeker aantal gestalten uit te beelden, dan zal opvallen met welk een
gemakkelijkheid hij de verschillende overgangen daartusschen doorloopt en, terwijl
hij b.v. de verschillende stemmen en geluiden, het gerucht der volksmenigte doet
hooren, men elk dier uitklinkende stemmen nauwkeurig herkent als te behooren tot
een bepaald individu uit die veelhoofdige massa, doch dat tevens het type zijner
soort is.
Iemand die van huis uit het talent tot metamorfose meebrengt, heeft op de meesten
veel voor. Nagenoeg alle groote acteurs hadden dit vermogen, doch de verrassende
eigenschappen ervan openbaren zich het opvallendst in de Romantiek.
Ik weet dat er zijn die deze begaafdheid niet naar recht vermogen te waardeeren.
En toch is zij inderdaad een der meest belangwekkende elementen der dramatiek,
in zekeren zin zelfs het meest wonderzinnige, en ik meen te kunnen aannemen dat
er tooneelspelers geweest zijn, die wanneer zij in absolute zelfvergetenheid een rol
creëerden, die volkomen gaaf en af, als een vóllevende menschen-figuur in hunne
plaats ademde en zich bewoog, dat zij dan in volkomen gemoedsrust en in het
onwankelbare, onverwoestbare geloof aan het eeuwige, zouden willen sterven.
Dit is de meest religieuse kant ervan, iets moois en heiligs, dat bij minderen van
geest te vaak in een brallend vertoon van technische bravour ontaardt, wat mede
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helpt verklaren waarom de menschen zoo vaak het begrip van deze wonderbaarlijke
eigenschap verliezen en het bij tijden alleen maar bewust leeft in de ziel van
enkelingen. Rembrandt heeft men zijn zucht naar opschik, naar princelijken tooi,
naar vermomming verweten, maar heeft men daarmee niet getoond een der meest
eigenaardige, in wezen metamorfosistische neigingen van dezen dramatischen
geest te miskennen!
Het spreekt vanzelf dat dit vermogen in een voordracht meer in haar veelzijdige
aanleg dan in de eenzijdige verdieping van een enkele rol zich openbaart. De
voordrager onderscheidt zich zeer bizonder van den auteur door de sterke
ontwikkeling van zijn vermogens in de richting van het transitieve en transitorische.
En terwijl de tooneelspeler of -speelster zich in een enkele rol indenkt en een figuur
innerlijk en uiterlijk: in spraak, gebaren en uiterlijke verschijning uitbeeldt, heeft de
voordrager zich voornamelijk tot de beide eerste te bepalen en tot de stem wel het
allermeest.
De stelregel, welke Vogel, naar ik heb opgemerkt, in deze heeft aangenomen, is
wel
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de meest wijze welke de ervaring iemand kan leeren. De stemmen van een drama
welke hij zonder nuttelooze of effectlooze forceering beheerscht, streeft hij in
klankvolume en intonatie volkomen weer te geven, die welke hem niet ‘liggen’, geeft
hij alleen maar zooveel mogelijk zuiver aan. Daardoor is er in het klank-geheel van
zijn voordrachten een egale eenheid, en terwijl het hem eigen is met sterke
geluidscontrasten te werken, zóo dat de stemmen klaar gedifferentieerd tegen elkaar
klinken, druischt, menschelijkerwijs gesproken geen dier stemmen tegen de harmonie
van het vlottende geheel in. Is er daarvoor van nature een wezenseenheid in de
voordracht die in het spel van een ensemble niet aanstonds te bereiken is, tevens
zal het stuk, gedragen door een zelfden geest, nooit dalen tot de troebele diepten
der begripslooze middelmatigheid, die op het huidig tooneel de ergernis is geweest
van een fijn en fel voelend geslacht.
In zékeren zin heeft de voordracht van Shakespeariaansch drama zelfs iets voor
op een volledige vertooning achter 't voetlicht.

ALBERT VOGEL.

Men herinnert zich wel de primitieve inrichting van het oud Engelsch tooneel.
Terwijl in nieuw Engeland zich thans een kijklustig publiek aan de meest kostbare
insceneeringen, aan tooneeleffecten van buitensporigen en doelloozen aard vergaapt,
en om dien enkelen voozen vorm den inhoud, de ziel van het stuk zelf gaarne
vergeet, stelde old merry England zich met een simpele aanduiding van een bordje
tevreden, dat voor het tooneel hing en waarop met weinig uiterlijk vertoon geschreven
stond wáar of wel de plaats was, de hemelstreek waaronder de méest bewogen
handeling welke men zich kan voorstellen, geschiedde. En het volk dat aan de oude
Theems-oevers kwam samengestroomd, droomde zich weg in verre wereldrijken,
in de pracht van een koningszaal, op het Romeinsche Forum, tusschen de bloedige,
rookige dampen en het verwezen rumoer van een slagveld, of wel het zwierf met
koning Lear over de woest-verlaten heide of weende en kolde met den ‘dollen Edgar’
in een schamele hut, om huiverend van kou voor het woeden van den storm in een
spookachtigen nacht, te schuilen. En het doordroomde dien wereldondergang,
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zooals Brandes dit meest klassieke, eerbiedwekkende gewrocht van Shakespeare
noemde, ontzaggelijker, met ontstelder aandacht dan wij.
Het ligt voor de hand dat de toenmalige tooneeldichters, de voor het begrip der
handeling noodige natuur-, plaats-, en situatie-beschrijvingen in den dialoog zelf
verwerkten, en nergens ter wereld is er een voorbeeld van te vinden, waar zoozeer
het episodische karakter van zulke periodes met het organisme der handeling als
onscheidbaar is vergroeid. Op gezag van die simpele aanduidingen dreef de
ongerepte fantasie der toeschouwers in de regionen van het voorstelbare.
Men stond, of zat in luistering neer en de primitieve verbeelding van het volk dat
gaarne aan wonderen geloofde, nog heksen verbrandde, aan orakelspreuken en
tooverij, aan
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geheimzinnige teekens en droom-voorstellingen hechtte, was zóo licht vervoerbaar
dat het allen onnoodigen opschik kon ontberen.
Thans is men Shakespeare's klacht over de primitieve tooneelinrichting van zijn
tijd wel wat al te gul te gemoet gekomen. Men geeft thans, soms met groote pracht
en praal, een volledig den toeschouwer op de plaats der handeling brengend
decoratief. En nu ziet men vaak het vreemde en ongewenschte gebeuren dat tekst
èn decoratief hetzelfde zeggen.
Niets dreigt in kunst meer de illusie te verstoren dan overdaad. Jozef Israëls heeft
't immers ook al eens zoo duidelijk gezegd - en wie zou 't beter kunnen weten dan
deze meester van het in omfloerste schildering beduidingsvolle, van het in vage,
summiere aanduiding zoo bij uitstek boeiende en het in onzienlijke praal zoo heerlijk
vertastbaarde - dat een teveel in kunst altijd hindert, terwijl een vage aanduiding
reeds tot den gewenschten indruk kan suggereeren, en een eenvoudige schets, als
hij maar raak is, niet zelden beter voldoet dan een heel schilderij.
Dat elementaire vindt men ook in de voordracht. Daarom heeft Albert Vogel ook
leeren volstaan met vaak summiere aanduidingen. Daarom brengt hij de hoofdlijn,
de voornaamste figuren naar boven en beeldt die in ruimte en tijd uit, terwijl hij, in
't bezit van een veelzijdig en sterk plastisch vermogen met enkele rake aanduidingen
de bijfiguren typeert, maar het bijkomstige, ook al uit krachtsbesparing, gaarne in
het schemerdonkere van zijn bestaan laat. Staande op het tooneel, liefst op een
verhevenheid omdat dat monumentaler werkt, verbeeldt hij, zijn stem, zichzelf als
materiaal of liever als middel gebruikende, de verschillende heldenfiguren, koningen,
lafaards, vleiende kruipers, intrigranten en edele, ronde naturen uit met een vaak
mirakuleus assimilatievermogen. Als de eerste acteurs van den echten stempel, die
hoe langer hoe zeldzamer dreigen te worden, beschouwt hij dit alles in de eerste
*)
plaats als spel en hij beleeft daarbij een volle vreugde aan de smeuïge ‘verve’, de
rijke, veelzijdige, heerlijke techniek van het acteursvak, die figuren typeert,
karakteriseert en ze zet in het licht, de atmosfeer van hun omgeving, en hij heeft
het absolute geloof aan het alleen zaligmakende daarvan.
Hij is dus eigenlijk van nature het tegenovergestelde van een modern literair
autodidact. De intellektueele, literaire overwegingen komen bij Vogel later; de eerste
neigingen, de eerste bewuste voorstellingen, welke hij zich vormt zijn als die van
den ras-echten auteur.
Hij gaat evenals Sophocles, Shakespeare. en een heele schitterende groep van
Engelsche tooneelschrijvers heeft gedaan, evenals de Bouwmeesters, Coquelin,
Sarah Bernhardt, Novelli, Ludwig Devrient e.a. deden, uit van de handeling, van de
levende, bewogen spiritueele handeling en de energie der zich voortbewegende
hartstochten.
Hij teekent, typeert allereerst menschen - en welke menschen! Ik geloof, dat
wanneer hij zoo in zijn werkkamer zit en hij roept de figuren van zijn stuk op in zijn
verbeelding, en hij ziet ze zich bewegen, spreken en handelen, al die koningen,
wijzen en dwazen, die hartstochtelijken, overmoedigen en teruggetrokkenen, weeke
en harde naturen, dat hij dan vrijwel geen ‘bewust’ literaire intenties heeft. Wat hij
wil is den levenden, ademenden, lijdenden en strijdenden mensch, bezeten door
demonen of door edelen waan, er door overwinnend of ondergaande. Levensenergie,
kracht en een levensvol pathos schallen uit zijn levenwekkend woord. Hij is een
koning met koningen, een dwaas met dwazen, en dronken van den wijn der
roeswekkende hartstochten stort hij in een breed gemouvementeerd levensvol
*)

Kunst is inderdaad spel, niets anders dan spel en schijn. Het schoone leeft in den schijn;
maar in die schijn wordt het leven grooter dieper en ‘waarder’ en dus werkelijker doorleefd
dan in het leven zelf.
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pathos, in een overstelpende praal van ruige en schitterende woordplastiek en
ostentatieve gebarenspraak, zijn aandoeningen over de menschenhoofden uit. Hij
is een temperament - een en al temperament, zou men soms zeggen - dat in den
roes zijner vervoering alle gekunsteldheid vergeet en groot, breed, en
eerbied-afdwingend blijft in zijn slagen zoowel als in zijn falen; welk laatste den
reproductieven kunstenaar, die uitteraard op 't vertolken van voor hem
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niet altijd pasklare kunstwerken aangewezen is, spoediger vergeven wordt.
Als voordrager heeft zijn spel de karaktertrekken en daarmee ook de eigenaardige
voordeelen van de auteurs van den echten ouden stempel. De hartstochten
verwezenlijken, realiseeren zich bij hem gewoonlijk in min of meer geoutreerden
vorm. Hij kent de wisselende neigingen der volksmenigte en hij staat met hen op
tegen de verdrukking welke hen teistert, om ze in 't volgende oogenblik met de stem
van den tribuun te verachten. Zijn uitbeelding van het individu markeert hij tot zij
tevens de uitbeelding van een type is. Hij onderscheidt in zijn spel gaarne de
menschelijke eigenschappen in hun tegenstrijdigheid, hun tegendeelen; de
dwaasheid en domheid tegenover de wijsheid, de onbezonnenheid tegenover het
bezadigde, het ronde, gulle, tegenover het sluwe, schrapige, het verborgene en den
laster. En als een volbloed vakman heeft hij voor geen daarvan aesthetische voorkeur
en kruipt hij even lief in de huid van een schurk als in het mom van den aardschen
rechter die hem een oogenblik ater zal afstraffen, om aanstonds weer, wanneer het
noodlot allen, onedelen en rechtschapenen, schuldigen en onschuldigen heeft
gericht, het artistiek ethische resumé daarvan te geven in de gedragen berustende
houding van den in het vuur der vuige en edele hartstochten gelouterde, in de
olympische rust der dramatische eindperioden.
Vandaar zijn liefde voor het oud Grieksche drama, dat inderdaad een strijd van
hartstochten achter een spel van maskers is. Zijn Oedipus heeft in zijn voordracht
een ‘grandeur’, welke de creaties van Bouwmeester en Mounet Sully overtreft. Meer
dan Bouwmeester markeert hij het episch monumentale van deze figuur, meer dan
Mounet Sully weet hij het naief-natuurlijke naar voren te brengen.
Door zijn Oedipus-voordracht gaat een prachtig gestyleerde lijn en deze figuur
met zijn monumentale massaliteit is geworden tot een brok van ruige en tevens
glanzende architectuur, waarvan het indrukwekkende de andere, meer op het tweede
en derde plan gehouden figuren, welke hem ten deele tot opbouw dienen,
overheerscht.
Bij zúlk een winst heeft hij wijs gedaan tegen alle gebruikelijke vooroordeelen in,
een aantal traditioneele voorschriften prijs te geven, de bijfiguren voor zoover dit
niet tegen de harmonie van het geheel indruischt stiller te houden, om alles saam
te dringen, alle krachten van stem, uiterlijk en gebaar, om alle macht van plastiek
saam te dringen saam te stuwen tot die monumentale, boven de wereld zijn weedom
uitschreiende figuur van bovenmenschelijke tragiek, welke die klassieke koning is.
Mijns inziens vallen tegenover het overweldigende resultaat van zoo'n origineele
opvatting - en dat ze nieuw is daarvan mogen de tooneel-annalen getuigen - alle
overdenkingen weg. Evenmin als men tegenover het stijlzuivere der tot éen markante
expressie verstarde oud Grieksche maskers, de voordeelen der fijn genuanceerde
moderne mimiek zou willen missen, evenmin zou men hier om te veel op den
voorgrond gestelde literaire eischen, wie weet hoeveel menschelijkheid willen
prijsgeven. Welk een groote liefde ik ook koester voor het mooie dat de moderne
literatuur ons gegeven heeft, kan ik, op gezag van aan de dramaturgie der eeuwen
te ontleenen bewijsgronden, niet aannemen dat de literaire kant van een
Shakespeariaansch drama voor den in het vak groeienden en bloeienden acteur
van een álles-overwegend belang zou moeten zijn.
Voor hem is hét belangrijke: de handeling. De dramatische werking ligt in het
successieve, in contrasteering en oplossing der contrasten, in den gang van these
en antithese tot synthese. De stemming is een breedtewerking, die in de ideeëlere
der handeling, van het successieve opgenomen wordt.
Ook voor den romantischen declamator blijft de in woord en gebarenspraak
voortschrijdende handeling het belangrijkste, heeft hij deze als uitgangspunt te
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nemen en doet hij beter, in den geest van de ten onzent vaak te eenzijdig begrepen
Elisabethiaansche periode, grofweg den acteur te spelen, dan zich alleen in overigens
prijzenswaardige en, zou ik meenen, aanbevelenswaardige literaire intenties te
verdiepen.
Nu kan men zich beroepen op Shakespeare's
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gekuischte spraak, die hij wel in zijn dramatische schrifturen heeft vastgelegd, maar
waarschijnlijk zelden, zelfs niet altijd van zijn vriend Burbage heeft hooren klinken
op het tooneel. Men zou kunnen herinneren aan John Ford, wiens geest en intenties
verwantschap toonen met Maeterlinck; maar heeft deze laatste niet alreeds
geconstateerd, dat John Ford zelfs in de pauzes, in de momenten tusschen de
bedrijven, de scène als met een stille handeling vulde.
Het ligt niet op mijn weg hier een meer uitvoerige karakteristiek te geven van deze
Elisabethiaansche periode, die zich over 't algemeen in haar groote bewegingen
niet zoo zeer door literaire tendenzen heeft onderscheiden, maar eerder een in de
wereldgeschiedenis onvergelijkelijke, schitterende uitbloei is geweest van de meest
wilde, ongedwongen natuurlijke menschelijkheid. Het is de eerste kreet van
ongetemde natuurdriften, in haar hoogheid, laagheid, met edele en onedele, gezonde
en per verse, maar immer groot en breed menschelijke neigingen, na de Eddazangen
in de Germaansche landen vernomen. Het is de tijd waartoe wij, willen we op 't
tooneel tot grootheid komen, opnieuw hebben terug te gaan.

VOGEL. COPPEE'S ‘WERKSTAKING’ VOORDRAGEND.

Albert Vogel's opvatting van Shakespeare is onmiskenbaar dezelfde als die welke
ik hier aangaf. De literaire kant is hem daarom niet het voornaamste, iets wat hij,
wanneer het, zooals in zijn Salomé en Koning Svend, in zijn bedoeling ligt, ook wel
geeft. Maar men kan het den man, die vooral edele sterke hartstochten en demonen
wil ontketenen, niet ten kwade duiden, dat hij, eerst wanneer hij die heeft leeren
beheerschen, naar de verdere uiterlijke verzorging van zijn creaties streeft en die
dan steeds meer zoekt te volmaken.
Dat zijn de kenmerkende eigenschappen die in aanleg al den klassieken acteur van
den modernen onderscheiden. Denk nu niet, dat Vogel met een air de dédain onze
moderne literatuur zou willen kleineeren. Ik zou hem waarschijnlijk geen dienst
bewijzen wanneer ik zijn waardeering voor het vele echte, voorname en mooie
daarin verzweeg. Maar zelfs die bewondering, dat opgaan in de vondsten van den
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modern artistieken geest, stempelen hem nog niet tot den literator partout. Doch
wie hem eens Salomé heeft hooren voordragen, zal wel voor goed genezen zijn
van den waan dat hem alle modernisme vreemd is. Het perverse, geraffineerde, de
macabere fantasiën van dit merkwaardige tooneelwerk van Oscar Wilde, heeft hij
beter, met meer grandeur gedragen dan de beide ensembles welke het in Holland
gespeeld hebben, en er in éen avond de sympathie mee gewonnen van het
Haagsche Kunstkring publiek, waarvan zich een gedeelte nog goed den glorietijd
van artistieke vagebondage, waarin men Paul Verlaine zoowel als Sâr Peladan in
zijn midden zag, herinnerde.
Doch evenmin als men hem een literair autodidact in den engeren zin van het
woord kan noemen, is Vogel eigenlijk in alles en alles een declamator.
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De periode van exactheid, van het gedétailleerde onderzoek, van het rágfijn
uitgesponnene der psychologische analyse heeft m.i. voor een belangrijk deel haar
diensten al verricht. Waardeerend voor wat het ons gegeven heeft en ons nog steeds
kan leeren hebben auteurs, dichters zoowel als critici na dien tijd van detailstudie,
naar breeder samenvatting te streven. Er dienen thans ruimere velden van onderzoek
gezocht te worden, niet meer of voortdurend de literatuur in den engeren zin van
het woord, maar de kunst en het leven in haar nuchtere, klare, reëele, zoowel als
in haar wonderbaarlijke, grootsche, ontzagwekkende, huiveringwekkende,
geheimzinnige en weidsche manifestaties. Naast de wondervolle verklaring van
inzicht inzake kunst, die er sinds '80 opnieuw in Holland is gekomen, kunnen alleen
in die richting nieuwe winsten bij de oude gevoegd worden. Enkele der leidende
auteurs immers zijn in die richting al bezig.

VOGEL. OEDIPUS VOORDRAGEND.

Had Vogel met subjectief, in plaats van met objectief meegevoel de Nieuwe
Gidsperiodes meegemaakt, dan zou hij niet, althans nóg niet kunnen zijn wat hij nu
is. Hij is bewonderend, belangstellend, leergraag toeschouwer gebleven, maar zijn
diepste intenties gelden voor een ruim deel een andere kunst. In plaats van een
volstrekt sensitivist, verfijnd woordkunstenaar, in plaats van een recitator misschien,
werd hij een romantisch declamator, maar dan met welke hoedanigheden? en in
welken zin?
Wanneer hij de sublieme hooghartigheid van Coriolanus in de verbijsterende
grandeur der latere bedrijven ten tooneele voert; wanneer hij de volksmenigte doet
joelen en juichen, wanneer hij met metalen stem en glanzende woordpraal koning
Svend in weidsch gerythmeerde dithyramben den oorlog uitbazuinen doet, dan zwelt
zijn pathos in breede harmonieën aan om zich uit te storten in een praal zoo glanzend
en weidsch als ik na Paul Mounet's Brittanicus, niet tot zoo haast tastbare verschijning
heb zien worden op ons tooneel. Hier is hem de enkele stem, het geluid niet genoeg
en maakt hij een gretig gebruik van de mimische expressiemiddelen, zoo noodig
het woord onderstrepend met het gebaar.
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Men heeft verteld dat voordrachtskunstenaars om hun instinctieven drang tot spel
tegen te gaan, zich de handen min of meer lieten binden. Zoo niet hij. Heeft
Shakespeare wel ooit een periode geschreven, zonder dat hij zich daarbij het stille
of meer ostentatieve gebaar dacht. Hij kende daarvan bovendien te goed den
suggestieven invloed op de menigte. En handelt een voordrachtskunstenaar wanneer
hij het feit bestaat een voor het tooneel geschreven stuk geheel alleen te dragen,
niet wijs en inzichtsvol, wanneer hij hier de hem te veel bindende traditioneele regels
van declamatie vergeet en de woorden niet spreekt zonder hun als noodwendige
aanvulling
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bedoelde physieke actie en reactie, waarvan een volgende zinsperiode dikwijls de
verklarende, geluidende echo is.
Waarom ‘speelt’ hij den intrigeerenden Knud? Omdat de figuur als zoodanig nog
boeiender, pakkender, completer en de winst van het schoone zooveel grooter is.
Waarom den stervenden Svend? Omdat diens afscheid zonder smartgebaar een
onmenschelijke dwaasheid zou zijn, en opdat wij in diens rochelenden doodstrijd
des te expressiever den nagalm van den verstervenden kamp zullen hooren, en op
de velden de kille neveldampen zullen zien stijgen van den aanschemerenden nacht.
Albert Vogel is een der banierdragers der opnieuw dagende Romantiek. Niet voor
niets heeft zich om hem en om hem heen een versterkte belangstelling in de
dramatiek gevormd, dramatiseerde Marcellus Emants om hem zijn epos Loki, droeg
H. Vanderwal hem zijn Koning Svend op, vertaalde Edw. B. Koster om hem
Coriolanus.
Het lijkt mij niet gering wat hij in die enkele jaren reeds van 1900 tot nu toe heeft
gepraesteerd. In een ander opzicht nog was het lot hem gunstig gestemd. En het
dient, wanneer het zich zeldzamerwijze in een artiestenleven al eens voordoet, door
ons aan wie de historie wel leerde, dat de schikgodinnen niet altijd de levensdraden
harmonisch plegen saam te spinnen, met respectueuse veneratie erkend: Vogel
heeft een literair zeer ontwikkelde vrouw, die hem in alles tot steun is geweest, die
gedurende die jaren van vermoeiend zwerven, van door beroepsbezigheden en
voordrachten overdadig bezetten tijd, voor hem gelezen heeft en gecritiseerd,
bronnen heeft geraadpleegd en naar tooneelaanwijzingen gezocht, zijn uitgebreide
correspondentie heeft gevoerd, kortom die, begrijpend wat van een rechtgeaarde
artiestenvrouw gevergd wordt, alles heeft gedaan om hem de handen zooveel
mogelijk vrij te houden en het hem doenlijk te maken zich geheel aan zijn taak te
geven, die in alles met hem opgaand en meelevend, hun huis tot een waar ‘home’
van zijn kunst en streven heeft gemaakt. Maar mijn respect voor zijn onuitputtelijke
en opmerkelijke energie wordt er niet geringer door.
Het zou roekeloos zijn te beweren dat Vogel nu reeds al de romantische kwaliteiten
welke ik aanduidde volkómen zou bezitten. Maar hij is jong en er glanst een rijk
leven vóór hem. De natuur heeft hem uitgerust met glanzende dramatische gaven,
met een breed en diep levensinzicht, die alleen nog maar, als ervaring à priori, door
dat leven gelouterd, door literaire eruditie gepolijst behoeven te worden om door
den ruigen bolster de edele kern geheel te doen blinken. Men wordt, zooals het in
den volksmond heet, als talent, als genie geboren... het zijn de levensrijpe ervaring,
de volkomen beheerschte technische bravour, welke den meester maken. Zoo is
het immers ook de Bouwmeesters gegaan.
Doch iemand die met zoo'n goede uitrusting, met zooveel élan van wal steekt en
al zoo roemruchte overwinningen bevocht, kan er zeker van zijn, door storm en ontij
ook eenmaal met vlag en wimpel de veilige haven van het beloofde land binnen te
stevenen.
Nov. '06.
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Een eeuw van beeldende kunst in Duitschland.
Door Cornelis Veth.
II.
Hadden de vreedzame en sobere Hamburgers in een met overgave en piëteit der
natuur dienende kunst veel ontroerends bereikt, de leer, die steeds weder bij de
naar het nieuwe zoekenden en vooral bij de idealistische en tot dwepen geneigde
Zuid-Duitschers opkwam, dat in alle kunst een verheven gedachte moet uitgesproken
zijn, bezielde de school der eigenlijker Nazareeners, voornamelijk
groote-figuurschilders, Cornelius, Overbeck, e.a. Voor zoover wij met welwillendheid
weliswaar schoone bedoelingen in hun werk kunnen speuren, doch niet waarlijk
hun idealen in daden omgezet als levend schoon vereeren kunnen, zullen wij hen
voorbijgaan.

ALFRED RETHEL. UIT EEN POLITIEKEN DOODENDANS.

Enkelen echter van hen, en wat opmerkelijk is, juist zulken, die niet vooral
magistraal zich voordoende bijbelsche voorstellingen maakten, maar wier fantasie
op nederiger terrein werkzaam was, schijnen ons vooral in hun teekeningen somtijds
iets waarlijk heerlijks en hoogs te hebben uitgesproken.
Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) is een van hen. Zijn portret van
Ferdinand Olivier, een gewasschen sepia-teekening, is in zijn straffe, stijlvolle manier
een grootsch werk. Een landschap van hem, een potloodteekening, met een wijd
veld, enkele maar even neergezette menschen en een kudde schapen, is vol
prachtige illusie, het werk van een dichter-teekenaar. Strakker weer, aandoend als
een houtsnede, is een ander landschap met visschers, ook een poëem, een
landschap
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waarbij het woord heroïsch wel gebruikt mag worden. Zonder veel dadelijke charme
in makelij te vertoonen, zonder bekoorlijk te zijn, ja, in alles te raden gevend dat de
maker als schilder juist niet slagen zou, hebben deze voorname teekeningen de
hooge aantrekkelijkheid van een vromen eenvoud.
Straffer en stroever, maar ook zwaar van een aan de anderen vreemden pathos
is de ernstige Alfred Rethel (1816-1859). Er is niets milds aan den man, hij is als
een wrekend prediker, zijn sinistere doodendansen zijn vol bitterheid, fel en
meedoogenloos treedt de Dood in al zijn gestalten in vele prachtige composities
op. Zijn teekening is hoekig, stijlvol en groot gehouden. Zijn geest schijnt die van
een toornigen, barschen boetprediker, steriel en ascethisch, voornaam-somber als
geen ander.

MORITZ VON SCHWIND. SCHETS VOOR EEN SPROOKJES-FIGUUR.

Moritz von Schwind (1804-1871) de te München werkzame Weener, wordt, als
de populairste der lyrische teekenaars, der kinderlijk denkende illustratoren, veelal
Ludwig Richter ter zijde gesteld. Hij is de sprook-illustrator bij Godsgenade en wel
in ruimeren, vrijeren zin dan die liefelijke kinderteekenaar. Z i j n sprookje toch
behoort niet zoozeer den kinderen naar den leeftijd, als den in naïeve, vrije fantasiën
denkenden menschen, het bergt en verbeeldt gewaarwordingen en gevoelens van
alle dagen in fantastische allegorieën, het verzinnelijkt de dichterlijke gedachten,
de liefde voor de natuur waar zij welgevallig is, maar ook de afkeer, de angsten voor
de natuur, waar zij vijandig is, en evenzeer den humor der volken. Von Schwind,
hoewel in al zijn werk een zacht en rein gemoed toonend, is dan ook volstrekt niet,
wat men ooit mak zou kunnen noemen. Hij heeft humor, is zelfs soms een beetje
ondeugend, en hij is vooral altijd in zijn zeer aparte fantasie vol van een eigenaardige,
vriendelijke geestigheid. Zijn teekeningen, meestal bleeke potlood aanduidingen,
hebben een teerheid en blankheid die men bij de houtsneden, welke er naar gemaakt
zijn, mist. Het best is deze nooit sterke kunstenaar toch, als hij eenigszins vaag
blijft; dan is er in alles een fijne droomerigheid, een bekoring van hoogen huize. Van
zijn schilderijen waren op de Jahrhundert-Ausstellung nu juist niet goed gekozen
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voorbeelden aanwezig. Een groote cyclus ‘Aschenbrödel’ is wel heel geestig, maar
te slecht en leelijk geschilderd. Een reeks studiekoppen van de kinderen van Julius
Schnorr von Carolsfeld is lief en aardig en een Gesellschaftspiel is aantrekkelijk,
maar verre van mooi.
Van het fijne, innige schilderijtje, ‘Morgensonne’, met zijn dochtertje dat door het
raam naar buiten kijkt, zoo diepgevoeld en rein, hetwelk zich in de Schack Galerie
te München bevindt, was er een veel minder goed duplicaat. Rübezahl, de groteske
reus met het woest-goedige gezicht vooruitgestoken, die oer-echte schepping van
hem, ontbrak. Van andere der beste composities zijn losse teekenstudies aanwezig.
De twee prachtige weemoedige paarden met den kluizenaar, een ontroerend
schilderijtje, was er niet. Aan de liefelijke ‘Hochzeitsreise’ was ook maar door een
kleine krabbel ervoor herrinnerd. En van de Sieben Raben, het door hem in een
prachtige reeks geparafrazeerde sprookje, zag
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men hier slechts een hooggestemde, doch vrij vage schets. Andere fijne
potloodteekeningen vergoedden eenigszins het gemis aan de goede grootere
werken, maar jammer is het, dat enkele doodsche omvangrijke stukken wèl aanwezig
waren.

ARNOLD BöCKLIN. OORD DER ZALIGHEID.

Niet van groot kunnen waarlijk krijgt men bij Schwind den indruk. Maar men gevoelt
te doen te hebben met een fijn en nobel gemoed, men voelt zich bij het aanzien van
die boeiende kunst de gast van een verteller met heerlijke fantasie, met innigheid
en schuldeloozen humor. En die bij al zijn natuurlijkheid en onbevangenheid somtijds
door onverwachtheden, verfijningen en subtiliteiten ons diepgaand belang doet
stellen in zijn trant van verhalen zelf, zoo kunsteloos zij ook zijn mag. Eduard von
Steinle (1810-1886) een verwante geest, drijft de naïveteit, niet opzettelijk, maar
uitteraard, verder, te ver misschien. Hij is zwakker en mist Schwinds fijnigheden.
Karl von Piloty (1826-1886) een Münchenaar, een volbloed romantiker, is, meer
dan door zijn eigen niet overbelangrijke werken, bekend door het feit, dat hij de
leermeester van Marées, Lenbach en Leibl was.
De te Bazel geboren Arnold Böcklin (1827-1901) wordt door de Duitschers gaarne
tot de hunnen gerekend. En zeker, zijn ontegenzeggelijk grootsche
verbeeldingskracht is wel Germaansch van oorsprong. In den laatsten tijd is de
meening van velen, vooral door het pleiten van den geestigen en vinnigen kritikus
Julius Meyer-Graefe, eenigs zins gewijzigd, en toch geldt bij de meerderheid der
Duitsche kunstvrienden Böcklin nog voor 's lands grootsten schilder.
Zonder de groote fantasie, den durf, het vermogen om alles te doen leven, dat
de forsch aangelegde kunstenaar had, te willen miskennen, moet het mij van het
hart, dat mijn pogingen, om mij voor hem warm te maken, mislukt zijn. Het is niet
slechts dat hij te schril-bont, te rauw, te onbeschaafd schildert, dat hij voorkeur heeft
voor baaie-rokken-blauw, bieten-rood en een groen van
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Duitsche natte spinazie, het is niet slechts datgene waarmee hij door gemis aan
fijneren smaak of door verfijning in het algemeen te kort komt, dat mij hindert. Maar
ook het volkomen beheerschte. Het zijn v o o r s t e l l i n g e n , al deze schilderijen
met pans en meerminnen en tritons, in theater-decorachtige landschappen. Men
denkt altijd aan de opera. En wel aan een lawaaiige. Het is overal de kracht en het
geweld van één die zich opblaast en érg doet. Hij gelooft aan zich zelf. Het is geen
affectatiewerk. Maar het is te veel naast het leven staand. Het is te weinig
menschelijk. Alle bedoeling ligt er te dik op. Ik zou Böcklin willen noemen een
opgewondene. Niet een geestdriftige. Zijn wildheid en hevigheid schijnen mij
prozaïsch. Zijn tumultueuze voorstellingen brengen ons verbazing, bewondering
voor mijn part. Maar geen verheffing.
Doch naar Anselm Feuerbach (1829-1880) den trotschen, ernstigen eenling, met
zijn wijze, zachte hoogheid, gaat het hart uit van hem, die zijn zoo alleen staand,
zoo indrukwekkend werk leerde schatten. Hij gold voor arrogant, voor een ijdeltuit,
voor een onbruikbaar en onhandelbaar wezen, en zijn schílderijen die niet gansch
geslaagd zijn doen ons aan als vervelend, bloedeloos, koud. Maar waar hij zich
volkomen uitspreekt, hoezeer imponeert ons daar zijn prachtige, hoog-machtige
ernst, zijn rustige trots. Hij is ongenaakbaar en ondoorgrondelijk bij alle vervoering,
hij is niet verteederend, maar aangrijpend. De talrijke zelfportretten gelijken wonderlijk
veel op elkaar. Altijd diezelfde mooie, trotsche man, het hoofd fier omhoog, het oog
afwezig van ons, de hand met lossen zwier opgeheven, soms een sigarette houdend,
met een gratie, als ware ze een teeken van vorstelijke waardigheid. Schooner is de
vrouw, het model uit de Campagna, Nana, die hij altijd en altijd weer schilderde,
met kleine veranderingen in houding en kleederdracht. De lieve majesteit van dit
nobel gevormd gelaat, het eenvoudig statige gebaar van de prachtige hand, in dit
alles troont een verheven vrouwelijkheid. Dit wezen is wel de muze van deze
hooghartige en toch schier weeke kunst, die niet intiem, niet onmiddellijk-menschelijk
aandoet, maar die dan ook onaangeroerd schijnt van alle smet van het alledaagsche.
Eenzaam als deze natuur was, gaf hij ook de stille aandacht, de gelatenheid, den
zwijgenden deemoed beter dan het woelige en drukke. Zijn Amazonenslag, hoe
grootsch van opzet ook, roert ons niet zooals de verlaten Iphigenie, die in rustige
droefheid naar het verre, onbereikbare land staart. Het heerlijk concert van vrouwen,
koel, maar fijn van kleur, een zeldzaam aantrekkelijk schilderij, doet ons aan als
een verheven idylle in een wereld, die niet de onze is, plechtiger, stiller dan de onze.
Zijn grootsche, vurige Medea, een schilderij dat niettegenstaande het kalkachtige
van de kleuren geweldig imponeert, treft ons vooral door de sombere wanhoop in
deze vrouw en de oude op den achtergrond, de wanhoop der verlatenen. En die
kinderen in het bosch! Ook de musiceerende kinderen zijn mooi en liefelijk, ook de
kleine, kleurige vrouwtjes op precieuze schilderijtjes bekoorlijk, maar hoe subliem
zijn de naakte kinderen in het bosch in elk der drie groote stukken, waarop dit
onderwerp telkens verschillend is behandeld. Hoog-ernstige babies, geen
menschenkinderen bijna, doch telgen van zachte halfgoden. Eén, een geelblond
jongetje, staart verdiept en ernstig in de drinkbron, terwijl een andere, kinderlijk-wijs,
het hoofd op de hand, eveneens er op toekijkt en een derde, op den grond zittend,
schijnt te vertellen. Er schijnt met dit feeërieke boschlandschap in het wonderrijk
iets stil-grootsch te gebeuren, de reine geest der poëzie schijnt er te gebieden. En
die grooter kinderschaar, verzameld om een dat in de wieg ligt, die blanke, mollige
kinderen met verstandige mooie, begrijpende oogen in de onschuldige gezichten,
welk een zuivere, edel gerichte fantasie die zulke gestalten weet op te roepen. Het
is een rein en schoon gemoed, dat in zulke verbeeldingen leeft.
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Ridderlijker, stouter, vuriger is Hans van Marées (1837-1887), evenals Böcklin
en Feuerbach voornamelijk in Rome werkende. Hij is veel meer ras-schilder, een
die opgaat in kleuren en tonen. Het portret van zijn vader is een prachtig-lichtende
kop, vleezig en levend, door de verf heen. Dat van Lenbach en hem zelf is heerlijk.
Lenbach met slappen hoed en glimmende brilleglazen voorop,
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Marées er achter, jolig en triomphantelijk lachend. Niet zoo
ongemeenzaam-voornaam als Feuerbach, meer een temperamentvol mensch onder
de menschen, daarbij veel meer de echte schilder met de frissche verf, vegend en
houwend, op het brutale af, - heeft hij toch ook dat heroïsche, verhevene in houding
en gebaar, dat statig zwierige in al zijn gestalten gelegd. Het is meer een onbewuste
hoogheid en grandiositeit, ze spreekt vanzelf - uit de houding van een zijner naakte
kerels, uit het oprichten van een paardenkop, uit de lijn die zijn schoone St. Joris
vormt, uit het gebaar waarmee zijn ruiters de teugels houden. Een heldentijdperk
wordt voor ons opgeroepen door dit werk, maar een levend, gemeenzaam tijdperk,
niets historisch, niets dor, zijn wereld is bezield. In al zijn schilderijen is dat ridderlijke
te voelen. Een portret van een officier, donker en op het onbestemde af, imponeert
door het enorm prachtige strijdbare, hautaine, dat in het gansche ding ligt. Ook de
landschappen hebben dat hooge, fiere en al zijn paarden zijn prachtige krijgsrossen,
de heldhaftige makkers van helden, voornaam en militant.
Goelijk en vredig is de Biedermeier-kunst van Hans Thoma (1839-). Zeer
verschillend overigens, somtijds er naast, en dan onuitstaanbaar tam, maar dikwijls
ook fijn en lief, goed-Duitsch, simpel en onbedorven. Een paar
ouderwetsch-aandoende landschapjes, door brave reizigers bekeken, het mooist.
Thoma is wel de eigenaardigst eenigszins huisbakken Duitscher, die op de
tentoonstelling aanwezig is, maar in zijn nooit indrukwekkend werk schuilt een vrome,
goede ernst.
Maar de Hollandsche oude kunst begrepen en nagevoeld had Anton Burger
(1825-1905) een Frankfurter. Eenige charmante genrestukken, een mooie, fijne stal
met varkens en vele stemmige landschappen vallen van hem op. Der Adlerwirth in
Croneberg is een hoogst opmerkelijk schilderij, vol geest en intimiteit, en de
Judengasse in Frankfort is, niet schitterend-mooi, maar vol fijnheden en deugdelijke
kwaliteiten. In zijn amusante genrestukken verschijnt hij als een gemoedelijker,
leuker, minder temperamentrijke Brouwer.

ANSELM FEUERBACH ‘NANA’.
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Wilhelm Leibl (1844-1900) was de Mentor der moderneren. De vrijere manier van
schilderen, waardoor hij de wegwijzer werd van hen, die de atmospheer, de lucht
in de verf willen geven, was gegrond op een zoo doordringende en minutieuze studie
van de natuur als waarin zelden een kunstenaar zich begeven heeft. Ware
kunststukken zijn de detailstudies van een keurslijf en schort eener boerin, van
handen enz. Zoo gewetensvolle, droge maar vaste copieën van de natuur als zelden
gemaakt zijn. Geheel en al het eenig en onverdeeld pogen om door en door te
begrijpen en volkomen klaar weer te geven wat hij zag. Zijn boerinnen in de kerk,
zijn dorpspolitiekers, werden gansch naar deze opvatting geschilderd. Koud en niet
zeer zielvol, maar overweldigend-deugdelijk en prachtig begrepen.
Reeds in den zelfden tijd, maar vooral

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

98
later werd hij de onvervaarde kleursmeerder met de breede kwast, die we in veel
van zijn portretten en studies vinden. Niet zoo levend modelleerend als Hals, geeft
hij toch een volstrekt tonige en ‘luftige’ peintuur. Het portret van een oud heer is
vooral door het levend, lichtend gelaat en de vleezige handen opmerkelijk. Prachtig
van kleur is ook een man met een hond, een klein schilderij. En een familie aan
tafel, vooral ‘locker’ in een jongenskop en een vrouwengelaat, is een meesterstuk.
Zou men Leibl met eenigen moedwil een virtuoos, zij het dan ook een meesterlijken
kunnen noemen, veel meer past deze benaming op Wilhelm Trübner, (1851 -) een
zijner leerlingen, wien, niet geheel terecht een gansche zaal was toebedeeld.

ANSELM FEUERBACH. BIJ DE BRON.

Diens ouder werk, dat uitsluitend op de Jahrhundert aanwezig was, is nog niet
zoo geheel slechts bravourwerk als het tegenwoordige, maar het altijd smaakvolle,
frissche, kleurige schilderen in brutaal neergezette vegen, hindert op den duur door
het gemis aan piëteit voor de natuur zelf, door het verwaarloozen van haar leer voor
kunstigheden van handwerk, door de preoccupatie, die het toont, om iets recht
moois te maken, veeleer dan iets goeds en waars, om altijd weer Trübners te maken
in plaats van emotievol werk.
Rudolf Hirth du Frênes (1846) is niet zoo bekend en een paar van zijn portretten
vertoonen ontegenzeggelijk fouten. Maar zijn kunst leeft. Een boot in stormachtig
weer, met Leibl en Sperl er in en een ijle waailucht er boven, is een prachtige
verfstudie, frisch, gul, gelukkig schilderwerk. En andere open-lucht studies vertoonen
dat zelfde kostelijk sfeer-rijke.
Een der verheugendste verschijningen op de expositie was ook een portret door
den als teekenaar zoo beroemden Wilhelm Busch, een jolig schilder voorstellend
met een kokkert van een dronkenmansneus, geschilderd met de breedheid en
levensvolle élan van een Hals.
Is Franz von Lenbach (1836-1904) toch niet vooral beroemd geworden door dat
hij de lijfschilder van Bismarck was en één kranig portret van dit prachtig model
vervaardigde? Hij is nu eenmaal in Duitschland een van die nationale eigendommen,
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waarvan men niets zeggen mag, en toch, met hoeveel geniale onverschilligheid en
ongepermitteerde wuftheid heeft hij juist al het schoone en goede verwaarloosd,
waarnaar zoovelen om hem met al de kracht die in hen was streefden! Naar gelijkenis
trachtte hij niet eenmaal, zijn kleuren (de bekende ‘braune Sauce’ is zelfs bij zijn
bewonderaars eenigzins in ongenade) zijn over het geheel viezig en vettig. De
gedistingeerd uitziende damesportretten zijn allen naar een zelfde recept gemaakt,
de dame werd in een pikante, kokette houding
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geplaatst, over den schouder lonkende. Om karakteristiek van het individu vóór hem
gaf hij niet. De mannenportretten zijn even receptmatig en pretentieus. Het eeuwige
glimlichtje in de oogen moet altijd weer, zooals het uit het bruine sop om den kop
heen komt schieten, aan de intellectueele beduidenis van de persoonlijkheid doen
gelooven.
Een paar studies uit Italie, kleuriger en zuiverder dan al dit later werk, duiden er
op, dat de in het modeschilderen zoo bedorvene fijne aanleg te overhad.
Ludwig Eysen (1843-1877) in een deftig, fijn, eenvoudig portret van zijn moeder
te kennen, moet een schilder van groot talent geweest zijn.

HANS VON MAREES. PORTRET VAN LENBACH EN HEM ZELF.

Het staat vast, dat Max Liebermann (1847-), het hoofd der Secession te Berlijn,
die door zijn algemeen erkende positie toch zeker ook met de samenstellers der
tentoonstelling voeling had, niet zeer goed vertegenwoordigd was. Maar men leerde
zijn kunst van vóór 1875 toch ook door wat er was, kennen en waardeeren. Hij is
de schilder van de lucht, de beweging, het onmiddellijke, het dadelijke leven.
Langzamerhand, en na enorme studie, werkte hij zich los uit een zwarte, zware,
plompe manier, waarin nog een groot stilleven en een paar andere stukken
geschilderd zijn, om bij uitnemendheid frisch, vlot en royaal te gaan werken. Ook is
er altijd fijne, rake karakteristiek in zijn werk, dat zeer zelden gansch goede en
volkomene geheelen biedt. Zijn Amsterdamsche weesmeisjes, zijn kinderscholen,
biertuinen, een hoefsmederij, het zijn alle levende, frissche, vlugge en toch fijne
schilderijen. Een spelend, op den grond zittend kindje is met de binnenplaats van
het weeshuis misschien nog het allerbeste van de schilderijen. Maar, ofschoon
zelden in alle deelen even goed, doorwrocht en begrepen, echt is alles, wat van
den altijd zoekenden, wakkeren opmerker hier aanwezig was.
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WILHELM LEIBL. DE DORPSPOLITICI.

Van de beeldhouwers werden Schadow en Rauch reeds genoemd. Adolf
Hildebrand (1848-) is een streng, stijlvol modelleur van de klassieke school, Reinhold
Begas (1831-) de vriend des keizers en vervaardiger ‘en chef’ der gedenkteekenen,
was door een paar slappe bustes vertegenwoordigd, zijn altijd veel te pompeuze,
doch in den aanvang krachtige kunst valt beter te kennen uit de bron achter het
koninklijk slot.
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Van Chodowiecki over Krüger en Menzel tot Liebermann, het is de gang van een
altijd conscientieus realisme, eerst deftig vriendelijk, behagelijk, dan zwaarder,
vermoeiend zelfs, veeleischend en veelgevend, tot het ongedwongene, het vlotte,
het levenademende direkte nascheppen van het leven.

MAX LIEBERMANN. KINDERBEWAARSCHOOL.

De hooggestemde Duitsche fantasie, zooals ze in Friedrich, Runge, Schnorr,
Schwind, Rethel, Feuerbach, Marées, in zooveel verschillende talen tot ons spreekt,
laat niet na, bij den ontvankelijke de diepste en levendigste belangstelling te wekken,
dwingt hem tot vereeren en liefhebben van veel schoone en groote gedachten,
zooals ze in groote en schoone beelden zijn gebracht.
Portrettisten als Waldmuller, Runge, Wassmann, Speckter, Oldach, Leibl, Ludwig
Eysen vervullen ons met eerbied voor de piëteit, waarmee elk van hen met zijne
oogen de menschen om hem aanzag en weergaf in zijn trant.
Naar verhouding tot het getal der tentoongestelde werken is er wellicht geen groot
getal, dat ons hevig en blijvend aandeed. Maar, ofschoon in vele, en wel vooral in
werken van pure, rijpe schilderkunst te kort schietend, heeft de Duitsche beeldende
kunst hier toch afdoende bewijzen van rijk, mooi leven overgelegd.
Genoeg althans, om mij tijdens vele bezoeken aan deze tentoonstelling sterk en
duurzaam te hebben geboeid. Genoeg zeer eigens, zeer aparts, om het verklaarbaar
te maken, wanneer gesproken wordt van een Duitsche kunst, die men nergens
anders vindt. En misschien voldoende om een jong geslacht vóór te lichten op
nieuwe wegen.
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M. BASJKIRTSEF. ZELFPORTRET.
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Een ongewoon meisje (Marie Basjkirtsef)
door Joh. de Meester.

MARIE BASJKIRTSEF.

Een ongewoon meisje is Marie Basjkirtsef geweest.
Ongewoon noemt men, naar de wetten der taal, wat niet is naar gewoonte of
regel, daar immers het ontkennend voorvoegsel o n afwezigheid te kennen geeft
van het begrip, uitgedrukt door het woord, waaraan het is toegevoegd. Maar
ongewoon heeft in het taalgebruik - evenals ongemeen - de beteekenis van
niet-alledaagsch. Welnu - tegen de regelen en gewoonten van den stand waaruit
zij stamde, is het willen en het doen van dit adellijke Russische meisje heel haar
kort leventje ingegaan; - naar de oude dame onlangs me schreef, is heur eigen
moeder nog niet bekomen van de verbazing, welke meestal vol bewondering, maar
ook heel vaak vol angst is geweest, over zóóveel onaristocratischen werklust en
onmeisjesachtigen moed en behoefte om altijd te doen wat ze goedvond.
Maar ik heb ongewoon bedoeld in den algemeener zin van het dagelijksch
taalgebruik: Marie wàs niet-alledaagsch!
Tegenover de zelfgenoegzame bezádigdheid - met twee a's - van, als een
Hollandsche sloot zoo kalme, naturen, die - gelijk in de (oude) ‘Gids’ is geschied na haar Dagboek te hebben gelezen, afscheid van de schrijfster nemen als van een
‘ongelukkige, die zoovéél van het leven verwacht heeft en bitter is teleurgesteld’,
komt de drift van mijn bewondering het geniale kind u toonen, gehéven op 't schild
van de buìtengewoonheid.
Maar, nietwaar, wat òngewoon is, kan ook buìtengewoon zijn. Ik hield mij aan 't
meest algemeene woord.
Mijn indruk van haar òngewoonheid is versterkt door de omstandigheden,
waaronder ik het eerst iets naders van haar heb vernomen. In 1887 heeft de
Internationale Kunstvereeniging te Amsterdam enkele schilderijen en schetsen van
haar tentoongesteld. Correspondent van het ‘Handelsblad’ te Parijs, kreeg ik door
een der aanstichters van de tentoonstelling het verzoek, van te voren iets over de
schilderes te schrijven. Daarom richtte ik me tot haar moeder; zij zelve was, op
en

enkele dagen na 24 jaar oud, den 31 October 1884 gestorven.
Dicht bij het parc Monceau, bij de avenue de Villiers, die wijk van nieuwe groote
hôtels - zooals men te Parijs zegt -, waar het paleis was van Meissonier, de
weeldewoningen waren van andere mondaine kunstenaars, bewoonde de douairière
Basjkirtsef 63 rue de Prony het huis, dat voor Marie, opdat zij een atelier volgens
haar wenschen hebben zou, was gebouwd en dat een millioen francs had gekost.
Wist ik dien bouwprijs toen ik aanbelde of eerst toen ik het huis verliet? Ik herinner
het me niet. Het doet er weinig toe. Over de genialiteit der jong-gestorvene, haar
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velerlei talenten, haar schoonheid, rijkdom, aanzienlijke afkomst, had ik artikelen
gelezen, zoo smakelijk... reclame-makend als enkel de Fransche pers dat kan; even
vernuftig-onderhoudend, even geestig-onbescheiden,
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even grappig-gedistingeerd van tóón en... ja, ik weet er geen ander woord voor:
reclame-achtig van inhoud èn van effect, als zoo menig ‘Figaro’- of ‘Gil
Blas’-opstelletje, dat aan de wereld is komen vertellen: bijvoorbeeld, hoe de
goddelijke Sarah-Bernhardt, de fee met de voix d'or, die óók schildert en óók
boetseert en óók schrijfster zou zijn - als ze wilde; die millioenen verdient en
millioenen schuld heeft; die 's middags op sterven ligt en 's avonds een zaal met
minstens één koning tot het delirium van de geestdrift brengt; hoe de gracieuse en
de exquise, de angstig-mager ijzersterke, na een voorstelling, nog den heelen nacht
door een nieuw stuk van Sardou heeft gerepeteerd en 's morgens door den reporter
verrast is, bezig haar jeugdige tijgertjes te leeren opzitten en pootjes geven. In
denzelfden stijl had ik stukjes gelezen over Marie Basjkirtsef.
‘Mlle. Basjkirtsef réunissait les dons les plus heureux, les plus divers et les plus
rares: jeunesse, beauté, fortune, séduction originale et puissante de la Slave,
énergique volonté, intelligence supérieure; et toutes ces forces, elle les met au
service de son idée maîtresse, de sa passion unique et pure, elle les consacre au
culte du Beau... Noble créature, héroïne et victime de l'art, puisse l'ét ncelle sacrée
qui enflammait ton jeune coeur embraser d'autres âmes! Ton oeuvre n'est pas tout
en ces brillantes prouesses de ton génie naissant, elle est dans l'impérissable
exemple que tu nous as donné: le sacrifice des joies terrestres à l'Idéal!’
Dit is uit een opstel, kort na haar dood geschreven door Paul Deschanel, die toen
nog geen president van de Fransche Kamer was geweest, maar toch reeds als
politicus, als publiek man meevocht en begon mee te tellen. Trouwens, iemand die
allang staatsman was, de beroemdste haast van Europa, Gladstone, heeft over die
twee boekdeelen: ‘Le Journal de Marie Basjkirtsef’ een opstel geschreven en daarna
- naar deze mij onlangs meldde - aan de moeder verzekerd: ‘Chère madame, on a
fait beaucoup de bruit autour du nom de Marie, mais on ne l'a pas encore comprise
à sa juste valeur.’
Toch... ja, er is gerucht gemaakt! Groote ‘artiste’ is zij genoemd, maar tegelijk is
er verzekerd: ‘sa beauté blonde, éclairée par ses grands yeux bleus, semblait faite
pour toutes les couronnes’.
‘Reine du pinceau qui préférait à tous les salons l'atelier’, zoo wierookte Etincelle,
de zeer mondaine kroniekschrijfster der ‘Figaro’, die later de barones Double zou
worden, en vergat bij dit zinnetje, dat nooit een wezenlijk artiest, roi of reine du
pinceau, zijn atelier zal achterstellen bij... salons. Maar haar minzaamheid wilde
slechts te kennen geven, dat voor déze schatrijke en adellijke, jonge, mooie
schilderes de salons van Parijs hadden opengestaan.
Na Rusland te hebben verlaten, zijn de Basjkirtsefs veel heen en weer gereisd
tusschen plaatsen van modepleizier, Weenen, Parijs, Nice, Rome, Baden-Baden,
en overal zijn zij tot zeer aanzienlijke huizen en kringen doorgedrongen. Uit het
dagboek van Marie blijkt, dat de familie daar dikwijls heel wat moeite voor over heeft
gehad. Ook is ze wel eens teleurgesteld. Voor menschen die om den broode den
hoed afnemen, ook wanneer ze er geen lust in hebben, is het een kleine voldoening
te lezen, wat die adellijke millionairs een moeite hebben moeten doen om ergens
te worden uitgenoodigd, waar hun ijdelheid zich welbehagelijk zou voelen. Deze
onrust van de eerzucht heeft ook mij... mal-sterk getroffen, toen ik, nederig reporter,
door mevrouw Basjkirtsef ben ontvangen. Ruim twee jaar was de dochter dood, het
mooie meisje, van kind af verwend - door de moeder, door de grootouders, door
een tante, de gouvernantes, den familiedokter; door allen met wie ze leefde,
verkeerde, aangebeden en verafgood. Men zei dat de moeder verslagen van smart
was. Ik had, hoe minzaam tot een bezoek genood, tegen het onderhoud opgezien.
Hoe, zonder àl te banaal òf onbescheiden te zijn, iets van deelneming te zeggen?
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Hoe die moeder aan 't praten te krijgen? Zou ik 't bedroefde mensch kunnen vragen,
me in het atelier te brengen?...
Ik ben in het atelier ontvangen en... nooit heeft een impresario van een tooneelster
me met drukker welsprekendheid de gaven, de bekoring en het succes van deze
voorgehouden,
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dan de douairière Basjkirtsef geboren Babanin, de rijke adellijke aan wie grootvorsten
en koningen complimenten over haar dochter gemaakt hadden, de moeder die pas
haar kind had verloren, mij, onbekend Hollandsch journalistje, den roem, de
beteekenis, de werkkracht en zelfs de schoonheid van haar doode voorhield. Ik zou
niet zoo onkiesch zijn u dit te vertellen, als ik er niet een verklaring voor had en er
niet iets kenschetsends in vond. Maar laat mij wat uitvoeriger zijn.
Eén lakei had me open gedaan, een tweede bracht me in 't atelier en daar kwam
de zwartgerokte maître d'hôtel met de excuses van mevrouw, dat die me even moest
laten wachten. Indrukwekkend al, zoo'n begin! Een korte tijd, ik bekijk schilderijen,
de deur gaat open, een hand wordt me toegestoken: - Oh, Monsieur, que vous êtes
bon d'être venu!... En een flux de bouche om te zeggen, dat aan een tentoonstelling
zóóveel vast is, een tentoonstelling in een vréémd land, en dùs mijn plan om van
te voren iets over de schilderes te schrijven dubbel welkom. Niemand is onmisbaar,
daarom krijgt ieder mensch graag de verzekering van het tegendeel. Hoeveel te
liever wij journalisten, die telkens verlegen zitten met onze professioneele
onbescheidenheid!

MARIE BASJKIRTSEF.

Maar bij deze ontvangst voelde ik meer verbazing dan vreugde. Ik heb gedacht
aan de wilskracht van een aristocratische vrouw, die zich niet vernederen wilde door
aan een burgerlijken vreemdeling eenig zieleleed te doen blijken. Maar allerhand
intiems werd mij medegedeeld, zoowel in het atelier als later onder de lunch, waartoe
ik vriendelijk werd genoodigd. Neen, wel is het wilskracht geweest, maar niet de
uiting die ik eerst dacht. Dien winter-ochtend en -middag, als al den tijd kort na
Marie's dood, heeft de overspannen moeder, die zoovele jaren zich door haar
wonderlijke, grillige, lastige, ieder-een-in-huis-beheerschende, maar immers
buitengewone dochter angstig had op- en voortgezweept gevoeld, als het ware de
eerzuchtsenergie van haar kind trachten over te nemen of na te bootsen. De
moederliefde heeft de smart weggedrongen, zoodat ze zich wijden kon aan de
vereering. En toen, in dien dienst van Marie's nagedachtenis, heeft de vrouw-van
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‘beaucoup d'esprit, peu d'instruction, aucun savoir-vivre, pas de tact’ - kenschets in
het dagboek der dochter van de moeder gegeven - met de geen maat kennende
impulsiviteit der vrouw, handelend voor wat zij liefheeft, Marie's glorie trachten te
verzekeren met reclame-middeltjes, welke de moeder van een in een concierge-loge
geboren cabotine niet zou hebben versmaad. Mijn bezoek is in de nadagen gevallen.
Onmiddellijk na den dood heeft de moeder, haar droefheid beheerschend, al wat
schrijven kon aangezocht en aangespoord, geen reclame-middel versmaad. Bij de
begrafenis is het sterfhuis, het huis-met-atelier, voor de gestorvene kort te voren
gebouwd, buiten geheel met wit behangen, binnen met witte bloemen gevuld. De
lijkkist was van wit fluweel en is op een koets met zes schimmels weggevoerd, de
moeder ging te voet er achter, dóór de menigten van nieuwsgierig Parijs, naar de
Russische kerk. Donderdags, dag der begrafenis, nadat Marie 's Zaterdags was
gestorven, had de moeder
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nog niet geweend. Opgedréven heeft ze de wilskracht... om nù althans te doen als
Marie. Zoo er aan den uiterlijken kant van dit doen iets is, dat ons oppervlakkig
gevoel niet aangenaam aandoet - hoe anders wordt alles, wanneer we nadenken.
Nog niet lang, één of twee jaar geleden, heeft een aristocratisch publicist te Parijs
vrij onverholen te kennen gegeven, dat er naar zijn overtuiging in de boekdeeltjes
Journal zou zijn veranderd, zou zijn geknoeid - om de schrijfster toch nog maar
meer geniaal te doen lijken. Ik kan de beschuldiging niet beoordeelen en breng ze
enkel over, omdat zij, ware ze gegrond, passen zou in het kader van mijn indrukken
dier eigenaardige, dier beslist-bewonderenswaardige, dier heldhaftige, dier
aandoenlijke moederliefde. Mevrouw B. is een gewone vrouw, haar dochter een
buitengewoon meisje geweest. In het volkomen, of althans verrassend oprechte
dagboek, vernemen we uit het doen van de moeder, als van de geheele familie,
menig staaltje van wereldsche ijdelheid. Marie, zij, was niet ijdel, maar eerzuchtig.
Voor die eerzucht heeft de moeder na den dood alles over. Zij heeft, vrouw uit
Klein-Rusland afkomstig, vrouw van weinig kennis en weinig beleid, naar de meening
van haar eigen dochter, plotseling voor de taak gestaan om te doen gebeuren wat
het eenige willen van haar doode kind was geweest: den naam Marie Basjkirtsef te
doen voortleven. Ze heeft hiervoor moeten zorgen in het o zoo complaisante en
complimenteuse, maar ook veile, ook verraderlijke Parijs. Zou de fijne
kunstenaarstrots der doode zich zeker aan heel wat reclame-achtigs, dus grofs,
hebben geërgerd - de moedige vrouw is dan toch maar geslaagd, en wij, die niet
weten langs welke herediteitswegen Marie hare gaven ontvangen heeft, wij vinden
in de eerzuchtige geestkracht der moeder de kiemen van het karakter der dochter,
die, toen ze 15 jaar oud was, tijdens een verblijf te Rome in haar dagboek schreef,
dat een zangmeester den omvang van haar zangstem had beproefd: ‘il m'a fait
chanter toutes mes notes; j'ai trois octaves moins deux notes. Il a été émerveillé.
Quant à moi, je ne me sens pas de joie. Ma voix, mon trésor! Mon rêve, c'est de
me mettre glorieusement sur la scène. C'est pour moi tout aussi beau que de devenir
princesse.’ Twee dagen later werd het 15-jarige meisje met haar moeder en andere
verwanten door den Paus ontvangen en bijzonder toegesproken: dit ten bewijze,
dat de B's te Rome in aanzienlijken kring verkeerden, zoodat de gedachte ‘prinses
worden’ niet iets zoo hersenschimmigs was, als men zou kunnen gelooven. - In
October 1877, toen ze dus over een maand zeventien jaar zou worden, was Marie
te Parijs druk aan het teekenen in een vakschool, 't bekende atelier Julian; ze is
verkouden en schrijft in haar dagboek: ‘Il fait si froid, je me suis enrhumée, mais j e
p a r d o n n e tout cela pourvu que je dessine. (Je pardonne heeft ze onderstreept.)
Et dessiner pourquoi? gaat ze voort. Pour... tout ce que je pleure depuis le
commencement du monde! Pour tout ce qui m'a manqué et me manque! Pour arriver
par mon talent.’
Ik herinner er u aan, dat de 16-jarige die dit schreef, beeldschoon, schatrijk, van
moedersen van vaderskant van aanzienlijken huize was, en bij haar huisgenooten
àl gedaan kreeg, wat ze wilde. Toch... teekenen, hoewèl verkouden: pour tout ce
qui m'a manqué et me manque.
***
Het Dagboek, waaruit ik deze aanhalingen doe, is veel gelezen, althans de twee
deelen die aanvankelijk zijn verschenen. Ik heb van die deelen drukken uit '98:
e

e

exemplaren uit het 11 en het 12 duizend. In 1901 is er nog een derde deel
verschenen; mijn ex. daarvan is uit den derden druk.
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Ook in ons land is het dagboek veel gelezen; er is herhaaldelijk over geschreven;
er zijn zelfs verzen op de schrijfster gemaakt. ‘De Gids’ heeft er in 1887 de aandacht
op gevestigd; Van Deyssel heeft er voor twee jaar aanteekeningen over gepubliceerd,
herdrukt in zijn voorlaatsten bundel ‘Opstellen’. Zelfs al mocht Gladstone met
on-Engelsche galanterie hebben overdreven, toen hij aan de moeder schreef: ‘Vous
ne jouirez pas du bonheur d'entendre juger votre
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fille comme elle le mérite - elle vivra éternellement’ - ik meen, dat er alle reden is
om haar thans nog niet te vergeten. En te liever vraag ik uwe belangstelling voor
haar, daar het mij een voldoening is verzet aan te teekenen tegen een beoordeeling
van haar persoon, bij welke met het a r t i s t i e k e , het o n g e w o n e in haar te
weinig rekening is gehouden; die van Laura Marholm in het ten onzent veelgelezen
‘Buch der Frauen’.
Vergunt mij het opstel, door de Lieflandsche aan Marie Basjkirtsef gewijd, met u
te beschouwen.

M. BASJKIRTSEF.

Laura Marholm bekláágt Marie. Nu hangt er over het levensschilderij der aan
vliegende tering jonggestorvene zeer zeker een waas van droefheid. De meening
der ouden, dat het een blijk is van de voorkeur der goden, wanneer dezen een
mensch vroeg tot zich roepen, wordt, óók bij onaangetaste hemel-illusies, in de
praktijk, tegenover een bepaald geval, maar zelden gedeeld. De vraag of het
dagboek, dat nu voor ons is de voltooide zieleschets van een in verlangen
weggeteerd jongmeisje, in druk verschenen. zoo algemeen belangwekkend gevonden
zou zijn, als niet de dóód aan dit hunkerend geestesleven een eind had gemaakt,
is bij Laura Marholm niet gerezen. Marie Basjkirtsef is gestorven, toen haar vele
geestesgaven, zelfs bij haar verwonderlijke vroegrijpheid, nog onmogelijk volkomen
de

ontwikkeld konden zijn. Nu is zij de talentvolle, de bijna geniale, die op haar 12
jaar een boek is begonnen, dat, 12 jaren later gesloten door den dood, binnen
nogmaals 12 jaren in 12.000 ex. verkocht wordt en over heel de wereld gelezen en
besproken; die het Fransch schreef als haar moedertaal en verder, behalve zes
moderne talen, Latijn en Grieksch gemakkelijk las, van Rome naar Nizza, van Nizza
naar Parijs reizend met waggonladingen boeken bij zich, maar deze werkelijk
gebruikend en bijvoorbeeld, 17 jaar oud, aanhoudend in Titus Livius verdiept; die
aanvankelijk zangeres is willen worden en later, niet meer kunnende zingen, de
piano bespeelde, de mandoline, de harp, de guitaar en de cyther; die, òmdat ze
geen zangeres kon worden, op haar zeventiende ernstig is gaan teekenen, op haar
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e

22 en op haar 23 heeft tentoongesteld in de Salon, schilderde, aquarelleerde,
pastelleerde en beeldhouwde en een atelier vol werken heeft nagelaten, waarvan
*)
er nu te vinden zijn in musea van de oude en van de nieuwe wereld.
Marie's schilders-nalatenschap is ongetwijfeld belangwekkend, maar ze is dat
toch vooral omdat de maakster jong is gestorven. Haar schildertrant, heel de
realistische opvatting, is mànnelijk: dat die dingen door een even

*)

L e M e e t i n g , haar bekendste schilderij, en twee pastels hangen in het
Luxembourg-museum te Parijs; een P a r i s i e n n e in het Petit Palais te Parijs; J e a n e t
J a c q u e s , een eveneens zeer bekend schilderij, in het museum te Chicago; een portret in
het Rijksmuseum te Amsterdam L e P a r a p l u i e , in het museum Alexander III te St.
Petersburg; een Vrouwekop te Nérac (Frankrijk); A p r i l , een jonge vrouw aan den boschrand
neerzittend, in het paleis van grootvorst Konstantijn te St. Petersburg.
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twintigjarig freuletje zijn geschilderd, ja, men verbaast er zich over, zooals
Robert-Fleury en de andere leermeesters in het atelier Julian zich van den beginne
af over haar teekenen hebben verwonderd. Mogelijk is het ongetwijfeld, dat Marie,
in het leven gebleven, niet slechts een algemeen bekende Parijsche schilderes van
adellijken huize, maar een artieste van werkelijke, van blijvende, buitengewone
beteekenis ware geworden. Nu echter kennen wij de schilderes van veel aanleg die
vroeg stierf. Die vroege dood is een deel van haar roem. Wij kennen het meisje, dat
niet alleen schilderde, dat niet slechts verbaasde door ijver, door prachtige toewijding
aan haar werk, maar dat nog zoovele àndere talenten had. En dat van haar kort
bestaan een voltooide zielekroniek, werkelijk een Levensboek heeft nagelaten in
haar dagboek, waarvan de twee laatste regels zijn de door andere hand er aan
toegevoegde mededeeling van haar vroegen dood. Zoo voegt zich haar sterven
steeds bij haar roem, en al staat zij als kunstenares op een veel lager plan dan
Jacques Perk, men kan op haar de woorden toepassen, waarmee Kloos' Inleiding
tot de Gedichten van Perk begint: ‘Wien de goden liefhebben, nemen zij jong tot
zich, zeiden de ouden; maar dichters genieten ook hierin een voorrecht boven hunne
medeschepselen, dat een vroegtijdige dood hun, behalve een goddelijke, nog die
andere genade verzekert, welke in de oogen der menschen gevonden wordt.’
Het is ook niet om haar vroegen dood, dat zij door Laura Marholm beklaagd wordt,
maar... omdat zij niet is getrouwd! Het dagboek, het leven van Marie zijn voor Laura
Marholm, die - dit even tusschen haakjes - zelf een echtvriend heeft mogen vinden,
zes jaren jonger dan zij, die Tragödie des jungen Mädchens. Ik ga hier niet dan
aarzelend voort. Deze jonge Duitsche - u weet, dat Laura Marholm eigenlijk Laura
Mohr heet en, schoon te Riga geboren, van Duitsche afkomst is - deze jonge
Duitsche, die, toen ze dit opstel schreef, naar ik meen nog niet getrouwd was, kent
aan ons heeren der schepping in het leven zóó'n belangrijke rol toe! Ziet u, wij
mannen, wij zijn het toch maar. Wij zijn de zon, de groote, vuurvolle, licht- en warmte
gevende, zon, en de vrouw is de maan, die het àl van den man krijgt. Zelfs de
toevalligheid, dat men in de Duitsche taal om zulke dingen te zeggen, niet van die
Frau maar van das Weib spreekt, haalt althans voor den niet-Duitscher de vrouw
in dit proza nog meer naar beneden - allemaal in het voordeel van ons mannen.
‘Das Weib - e s weiss nichts von sich, nichts vom Manne, nichts von der grossen,
stummen Unabänderlichkeit des Lebens’ - hoort u wel? e s , wat is nu es! ‘Das Weib
- ja das Weib ist, seelisch und physiologisch, eine Kapsel über einer Leere, die erst
der Mann kommen muss zu füllen.’ En zie, nu spreekt e s van emancipatie. De
vrouwen, ‘sie, die die unwandelbare Natur bestimmt hat, ein Gefäss zu sein, aus
dem ein Inhalt wächst, sie wollen ein Inhalt sein, aus dem noch nichts wachsen
kann, denn der Inhalt, mit dem sie ihre Leere zu füllen suchen, ist ein fremder,
unorganischer, verstandesmässiger Inhalt. Die Tragik dieses Irrtums ist nicht
grossartig, sie ist nur trostlos, öde, zehrend, und wie sie leer ist in sich, so teilt sie
dem Weib, das ihr verfällt - und in je höherem Grade, je mehr Weib und je mehr
produktiv begabtes Weib es ist - eine Leere mit, an der es verschmachtet.’
Versmacht is ook Marie Basjkirtsef en voor Laura Marholm niet uit verlangen naar,
uit overgegevenheid aan den ‘dieu intérieur,’ waarvan Paul Deschanel in zijn straks
vermelde necrologie spreekt, ‘cet enthousiasme,’ ce ‘dieu intérieur, qui l'animait de
son souffle et qui devait la tuer’ - versmacht is zij, want zij was ein Gefäss, ‘etwas
in ihr fror und erstarrte vor Kälte - das war der Herztrieb ihres jungen
Geschlechtslebens.’
Wanneer ik u meedeel, dat Laura Marholm deze hartsbevriezing constateert,
nadat er een eind gekomen was aan een verliefdheid-uit-de-verte, ‘eine dumme,
kleine, halb eingebildete Liebesgeschichte,’ naar zij later zelve schrijft, van een
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13-jarig meisje op een Engelschen hertog dien dat meisje nooit had gesproken, zult
u geneigd zijn mij toe te stemmen, dat dit eerste fragment van de Tragödie door de
levensbeschrijfster toch wel wat zwaar is ingezien en opgezet. Of laat ik het anders
zeggen.
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‘Es giebt glühende Seelen, psychisch und sinnlich g l e i c h h e i s s e Naturen, die
ihren ganzen Einsatz immer in der Hand tragen, die ganz gegenwärtig sind in dem,
was sie empfinden und wollen. Ihr Weg ist bedeckt mit Stücken ihres Lebens, die
tot abfallen und jeder Schlag, der sie trifft, trifft sie in den Herzpunkt.’ Met deze
woorden kenschetst Laura Marholm voortreffelijk de soort naturen, waartoe Marie
behoorde. Het is de soort der impulsieve naturen, van welke de kunstenaarsnaturen
een ondersoort vormen. Denk b.v. aan de tooneelspeelster Duse, en woord voor
woord vindt ge bovenstaande kenschets op haar van toepassing. Ihren ganzen
Einsatz t r ä g t Duse immer in der Hand; niet slechts is zij ganz gegenwärtig in dem
was sie empfindet; maar wanneer wij haar op de planken zien, is ze voor ons
bewustzijn ganz gegenwärtig in wat ze naar den wil des tooneelschrijvers wiens
werk ze vertolkt, dien avond te empfinden heeft. Van haar leven is genoegzaam
bekend; wij weten hoe sterk haar Herztrieb zijn kan. Wij weten het van zoovele
artiesten, en zelfs heeft de ruwe, eenzijdige, maar toch in den grond wel juiste
volkswijsheid daar aforismen aan te danken als: ‘Hoe grooter geest, hoe grooter
beest.’

M. BASJKIRTSEF, ‘DAMESPORTRET.’

Maar Laura Marholm verwart oorzaak en gevolg; zij offert de juiste karakteristiek
van Marie op aan haar, Laura's, anti-emancipatie-bedoelingen en door ons dit leven
min of meer voor te stellen als bestáánde uit drie ongelukkige liefdes, doet ze de
doode schandelijk onrecht: ze toont ons slechts een stuk van haar. Zelfs indien deze
behoefte aan liefde in Marie even sterk geweest ware als de behoefte aan kunst
geweest is, zou nog Laura Marholm's voorstelling onvolledig zijn. Nu is die beslist
onjuist. Even onjuist zou het wezen, in al het doen van Marie de aanstaande
kunstenares te zien. Bij de bespreking der levensfeiten van een Duse, bij het
beoordeelen der neurasthenie van een Multatuli, past het ongetwijfeld alles te
brengen tot één uitgangspunt van overweging, het besef van het kunstenaarschap.
Marie echter heeft zelve gewild, dat we in haar het bijzondere meisje zouden zien
- en ze is ook niet meer geworden. Dieper dan haar kunstdrift, veel dieper dan haar
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liefdesverlangen, zien we de drift om het leven te leven, om iemand te zijn. Een
angstwekkend ongeduld om alles van het leven te kennen, van alles in het leven te
genieten, een verbazingwekkende eerzucht bij het kind al, om een ongewoon mensch
te worden.
‘A quoi bon mentir et poser? Oui, il est évident que j'ai le désir, sinon l'espoir, de
r e s t e r sur cette terre, par quelque moyen que ce soit. Si je ne meurs pas jeune,
j'espère rester comme une grande artiste; mais si je
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meurs jeune, je veux laisser publier mon journal qui ne peut pas être autre chose
qu'intéressant... Si j'allais mourir comme cela, subitement, prise d'une maladie!...
Je ne saurai peut-être pas, si je suis en danger; on me le cachera, et, après ma
mort, on fouillera dans mes tiroirs; on trouvera mon journal, ma famille le détruira
après l'avoir lu et il ne restera bientôt plus rien de moi... rien... rien!... C'est ce qui
m'a toujours épouvantée. Vivre, avoir tant d'ambition, souffrir, pleurer, combattre,
et, au bout, l'oubli!... l'oubli... comme si je n'avais jamais existé. Si je ne vis pas
assez pour être illustre, ce journal intéressera les naturalistes; c'est toujours curieux,
la vie d'une femme, jour par jour, sans pose, comme si personne au monde ne
devait jamais la lire et en même temps avec l'intention d'être lue; car je suis bien
sûre qu'on me trouvera sympathique... et je dis tout, tout, tout. Sans cela, à quoi
bon? Du reste, cela se verra bien que je dis tout....’

M. BASJKIRTSEF, ‘LE MEETING.’

Ziedaar de eerste en de laatste zinnen uit de voorrede tot het Dagboek. Zij is
en

gedagteekend 1 Mei 1884. Zes maanden later, den 31

October, is de schrijfster

en

overleden. Slaan we het dagboek zelf op tegen dien 1 Mei, dan zien we
aangrijpend-droevige dingen. Het gansche jaar door is zeer weemoedig.
en

Den 4 Januari schrijft zij: ‘Oui je suis poitrinaire et ça marche. Je suis malade,
personne n'en sait rien, mais j'ai la fièvre tous les soirs, et tout va mal et ça m'ennuie
d'en parler!’
Daags daarop, opening van een Manet-tentoonstelling, waar zij heengaat met
en

haar moeder en waarvan zij verslag geeft in haar dagboek. Den 8 : ‘Dina pose
bien’ - Dina is haar nichtje, wier portret zij bezig is te maken; het gaat niet en zij
wordt woest-ongeduldig: ‘une envie folle de casser et de déchirer tout’. O, zij is nu
en

gehéél schilderes! Den 20 teekent zij aan: ‘C'est triste, mais je n'ai pas d'amie, je
n'aime personne et personne ne m'aime. Si je n'ai pas d'amie, c'est que (je le sens
bien) malgré moi je laisse trop voir de quelle hauteur je contemple la foule’. In 't
bewustzijn van een spoedigen dood, heeft ze er spijt van, niet, zooals anderen, naar
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vele bals te zijn geweest: eerst had ze, door het vele heen en weer trekken der
familie, geen gelegenheid, en ‘je pouvais y aller souvent depuis deux ans, lorsque
ça ne pouvait plus m'amuser’. Nu zou ze willen naar de ‘réunions où l'on rencontre
tout ce qui pense, écrit, peint, travaille, chante, tout ce qui constitue la vie d'êtres
intelligents’. En nu is ze ziek, gaat sterven. ‘J'ai toujours été malheureuse en tout’.
Was er een God, die kon helpen of troosten! ‘On est trop malheureux pour ne pas
espérer qu'il y a un
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Dieu qui peut vous prendre en pitié; mais si ce Dieu existait, laisserait-il faire ce qui
se fait, et moi qu'ai-je fait pour être si malheureuse? Ce n'est pas la lecture de la
Bible qui peut faire croire. Ce n'est qu'un document historique où tout ce qui touche
à Dieu est enfantin.

M. BASJKIRTSEF, PORTRET VAN MEVR. TOULOUSE LAUTREC.

‘On ne peut croire qu'à un Dieu.... abstrait, philosophique, un grand mystère, la
terre, le ciel, tout. Pan. - Mais alors c'est un Dieu qui ne peut rien pour nous. Ce
Dieu, on l'admire et on se l'imagine en regardant les étoiles et en pensant aux
questions scientifiques - spiritualistes, à la Renan.... Mais un Dieu qui voit tout, qui
s'occupe de tout, à qui on peut tout demander.... Ce Dieu-là, je voudrais bien y
croire. Mais s'il existait, laisserait-il faire?’
Veertien dagen later schrijft zij onmiddellijk hieronder: ‘Je suis encore en un âge
où l'on trouve de l'ivresse même à mourir. Il me semble que personne n'aime autant
tout que moi: arts, musique, peinture, livres, monde, robes, luxes, bruit, calme, rire,
tristesse, mélancolie, blague, amour, froid, soleil; toutes les saisons, tous les états
atmosphériques, les plaines calmes de la Russie et les montagnes autour de Naples;
la neige en hiver, les pluies d'automne, le printemps et ses folies, les tranquilles
journées d'été et les belles nuits avec des étoiles brillantes,.. j'adore et j'admire tout.
Tout se présente à moi sous des aspects intéressants ou sublimes; je voudrais tout
voir, tout avoir, tout embrassser, me confondre avec tout et mourir, (puisqu'il le faut,)
dans deux ans ou dans trente ans; mourir avec extase pour expérimenter ce dernier
mystère, cette fin de tout ou ce commencement divin.’
Nietwaar, ja! dit is het Verlangen, maar hoè anders, hoèveel grooter dan het
eenige, waarvoor Laura Marholm voldoening vraagt.
Ongetwijfeld is er in het levensverhaal van Marie belangrijke stof voor den
patholoog; geestelijk had zij altijd de koorts; haar leergierigheid, haar werklust, haar
moed, haar overmoed in het lezen, denken, doen, het is één verbijsterende drift,
waar de patholoog de ziektekiemen in naspeuren zal als de rechter van instructie
bewijzen voor een misdaad in de jongensspelen van een misdadiger. Maar wij, die
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het geestes- en gemoedsleven beschouwen, wij kunnen niet een Tragödie des
jungen Mädchens zien in wat enkel tragedie is door en in het jonge einde.
Trouwens, die verliefdheden zelf, waar Laura Marholm zoo een groote beteekenis
aan hecht - laten we ze even beschouwen.
Marie's ouders hebben, na twee jaren getrouwd te zijn, een eind gemaakt aan
het samenleven. De vader, die adelsmaarschalk van Poltawa was, bleef op zijn
landgoed het leven van den klein-Russischen landjonker
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leiden; mevrouw Basjkirtsef, 23 jaar oud, nam met de twee kinderen, Paul en Marie,
intrek bij haar ouders. ‘Moi - schrijft Marie - j'étais toujours avec grand' maman qui
m'idolatrait. Avec grand' maman il y avait pour m'adorer ma tante, plus jeune que
maman, mais pas jolie, sacrifiée et se sacrifiant à tout le monde’. Na den dood der
grootmoeder, trekken de grootvader, de moeder, de tante, de kinderen, het nichtje
Dina, een familiedokter, in Mei 1870 naar ‘het buitenland’, ‘rêve si longtemps caressé
par maman.’ Naar Weenen, in Juni naar Baden, na de oorlogsverklaring naar
Genève, het tienjarige meisje le coeur rempli d'amertume et de projets de revanche
tegen de Duitschers. Het gedrukte dagboek begint in Januari '73- te Nice. Marie is
12. Ze denkt even aan grootmama, die haar zoo verwend heeft. ‘Le souvenir est
sacré, mais il n'est pas vivant. O mon Dieu, donne-moi du bonheur dans la vie et
je serai reconnaissante. O mon Dieu, donne-moi le duc de H.!...’ Al wat Marie over
dien hertog en haar gevoelens voor hem schrijft is van een in de kennis van sommige
levenstoestanden vroegrijp luxekind. Het is een kinderlijk gedweep met den hertog,
die l'air d'un roi heeft, wanneer hij voorbijrijdt in zijn vierspan. Kinderlijk ook, maar
kenschetsend tevens, is het middel dat haar illusies verzinnen om dezen koninklijk
voornamen man, die nooit naar haar omkijkt, te behagen. ‘Je suis faite pour des
triomphes et des émotions; donc le mieux que j'ai à faire, c'est de me faire cantatrice.’
Dan zal ze bekend worden, beroemd en bewonderd; ze zal ten tooneele verschijnen,
voor duizenden. ‘Savoir, en les voyant, qu' une note de votre voix les met tous à
vos pieds. Mgr. le duc de H. viendra comme les autres se prosterner à mes pieds,
mais il n'aura pas la même réception que les autres’.
Had het 13-jarige kind adellijke zangeressen ontmoet? Het is mogelijk, er waren
er ook toen reeds, in Rusland en in Duitschland en in Frankrijk.
Zij zegt toch juist hier, dat zij als zangeres ook in de wereld zal ontvangen worden,
omdat zij niet zal zijn eene ‘célébrité sortie d'un débit de tabac ou d'une rue sale.’
Trouwens, het: ‘je suis faite pour des triomphes et des émotions’ zegt ons immers
ook, dat het zingen haar niet maar is een middeltje om den hertog te behagen maar
wel deeg'lijk een ideaal op zichzelf. In allerlei vinden we hier reeds het meisje, gelijk
zij steeds gebleven is: zelfbewust als een artiest moet zijn. Kunst is uiting van een
gevoelskracht; niet ieder die een krachtig gevoel heeft, kan het uiten tot een
kunstwerk, maar wel is natuurlijk het krachtig gevoel noodig om het te kunnen uiten.
Dus: het artistieke zelfbewustzijn, de ijdelheid die bij velen, bij de meesten van dat
zelfbewustzijn de aan-den-dag-legging is, verrassend vernuft, een kinderlijke
behaagzucht die aan de gracie van een speelsch poesje doet denken en tegelijk
een scepticisme, dat niets kinderlijks heeft en bewijst, hoe de in alles bedorvene,
ook bij de lectuur gedaan, gekozen heeft wat ze wilde. Want de opvoeding, welke
ze kreeg!... Eén sterk staaltje. Er is daar te Nice een villa, waar we al van hooren
op de vierde bladzij van het dagboek. Daar woont la Gioia, de minnares van den
hertog. Marie ziet hem er zitten in de veranda en een koekje eten. En ze vertelt, dat
haar Mama zegt: Dat de hertog daar koekjes eet, is heel natuurlijk, hij is er thuis. Is
het niet bijna even natuurlijk dat het naar ze zich inbeeldt verliefde kind, over dit
‘thuis’ van haar beminde en over de bewoonster aldoor peinst, de schoonheid van
deze met eigen uiterlijk vergelijkt en tot de slotsom komt: als ik zoo mooi woonde
en zoo kostbaar was gekleed, zou ik nog mooier zijn dan die vrouw. - De hertog
gaat ten slotte trouwen - niet met la Gioia, evenmin met Marie en deze dagboekt
veel wanhopigs. Maar zeven jaren later schrijft ze tusschen de klaagregels in: ‘Tout
ça pour un monsieur que j'ai vu une dizaine de fois dans la rue, que je ne connais
pas et qui ne sait pas que j'existe.’ - Ik vermeen, dat deze woorden een juister
kenschets zijn van Marie's gevoelens voor den hertog dan wat Laura Marholm
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schrijft: ‘Sie ist verliebt, so heftig, so schmachtend, so echt wie ein reifes Weib. Und
ist diese Dreizehnjährige nicht auch ein reifes Weib?’ - Neen, dit meisje
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is nog een kind, maar dat - natuurlijk van kind af - gehad heeft den impulsieven
aard, door Laura Marholm zoo juist omschreven als van ‘Naturen die ganz
gegenwärtig sind in dem, was sie empfinden und wollen.’ Zoo zien we in de
ingebeelde heftigheid, of juister de ingebeelde diepte bij tijdelijke heftigheid van
haar gevoelens voor den hertog, evenals in het plan dat ze bedacht om hem te
behagen: het denkbeeld een beroemde zangeres te worden - veel meer den
impulsieven, d.i. artistieken dan den amoureusen aard van Marie.
Hoe ook verwend, Marie vond in den familiekring geen geluk. Men zegt vaak:
zonder achting geen liefde. In de liefde voor de ouders is zij ongetwijfeld noodig En
telkens blijkt, dat Marie al heel weinig achting heeft voor de menschen om haar
heen. Hoe zij over haar moeder kon schrijven, heb ik u al medegedeeld Ziehier een
schets uit October '73, toen zij dus weldra 13 zou worden: ‘La charmante vie de
famille s'agite. Paul (haar broer) Paul est grondé par maman; grand-papa empêche
maman - il se mêle où il n'a rien à faire. Je vais dans le corridor pour prier grand
papa de laisser maman faire ce qu'elle veut. Car c'est un crime de soulever, par
manque de tact seulement, les enfants contre leurs parents. Grand-papa s'est mis
à crier; cela m'a fait rire, toutes ces bourrasques me font toujours rire et me font
ensuite pitié pour tous ces malheureux qui n'ont pas de malheurs et q u i s e
m a r t y r i s e n t à f o r c e d e n e r i e n f a i r e .’
Ziedaar, hoe dit meisje, dat, van de eene plezierstad naar de andere verplaatst,
nergens vriendinnetjes van haar leeftijd maakte, zich ergerde aan de ouderen, onder
wier hoede zij heette op te groeien. Huiselijk geluk heeft zij blijkbaar niet aanschouwd.
Men verwent haar en ze laat zich verwennen zonder veel dankbaarheid; men
bewondert haar en aan die bewondering doet ze mee: dat geloof in zich zelf is het
eenige wat ze, bij al haar weelde, werkelijk kostbaars bezit. Kenschetsend zijn de
laatste woorden van den aangehaalden zin: ‘ces malheureux qui n'ont pas de
malheurs et qui se martyrisent à force de ne rien faire.’ Ouder dan haar kunstliefde,
sterker dan haar kunstliefde, is haar werklust, haar behoefte aan doen geweest.
Hoe kwam dit kind aan deze behoefte? Reactie op den lediggang rondom haar,
welke toch in haren stand allerminst iets ongewoons was? Pathologisch te verklaren
uit haar ziekelijken aanleg? Ik weet het niet. Woedend is ze telkens op haar
gouvernantes en andere onderwijzeressen. Zekere juffrouw Colignon komt te laat
voor de les; 1½ uur heeft Marie moeten wachten. Ze wijdt er een heele bladzij druks
aan in haar dagboek, ze moet haar boosheid uitschrijven: ‘comme cela soulage
d'écrire, je suis plus calme,’ verklaart zij aan het eind. En wat schrijft zij? Ik licht er
enkele zinnen uit. ‘J'attends Mlle. Colignon pour la leçon depuis une heure et demie;
et c'est tous les jours comme cela. J'ai treize ans - ze is 12½ - si je perds le temps,
que deviendrai-je? C'est toute ma vie qu'elle me vole en me volant mes etudes. A
seize, dix-sept ans viendront d'autres pensées, maintenant c'est le temps pour
étudier. Je ne veux pas qu'on croie qu'une fois fini d'étudier, je ne ferai que danser
et m'habiller; non. Mais ayant fini les études de l'enfant, je m'occuperai sérieusement
de peinture, de musique, de chant. J'ai du talent pour tout cela et beaucoup.’ U ziet
het, aldoor de ijver en 't geloof in haar buitengewone gaven, als haar eenige troost.
Een poosje later gaat de familie alweer op reis, naar Weenen, en Marie boekt: ‘A
cause de Mlle. Colignon et du voyage, j'ai perdu quatre mois, c'est énorme. J'ai
commencé à arranger mes heures d'études, je finirai demain. Neuf heures d'études
par jour. O mon Dieu donnez-moi de l'énergie, du courage pour étudier.’
In verband met die behoefte aan doen, dien koortsigen ijver, dat opgaan in de
vreugde over hare gaven, moeten we de smart van het kind beschouwen, wanneer
ze geen zangles meer nemen mag, niet meer kàn zingen. 't Is dwaze romantiek,
daarbij onmiddellijk weer aan den hertog te denken, dien ze met die stem zou
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bekoren. 't Is waar, te midden harer klachten op de tijding dat hij gaat trouwen,
schrijft ze: ‘Je voudrais si bien chanter, à quoi bon, maintenant? Il était dans mon
âme comme
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une lampe, et cette lampe s'est éteinte.’ Maar het laatste zinnetje bewijst eenvoudig,
dat het eenzelvige, peinsgrage kind, dat zooveel zag en hoorde van amourettes,
haar illusies verpersoonlijkt heeft in dien mooien meneer, dien ze nooit had
gesproken, maar die een hertog was en er uitzag als een koning. En de zinnetjes
over het zingen... wel een maand of acht later, wanneer ze niet meer denkt aan den
hertog, zijn de angst en vreugde over haar stem nog even groot. ‘Tout cet hiver, je
ne pouvais pousser un son; j'étais au désespoir, je croyais avoir perdu la voix, et je
me taisais et je rougissais quand on m'en parlait; maintenant elle revient, ma voix,
mon trésor, ma fortune! Je la reçois les larmes aux yeux et je me prosterne devant
Dieu! Quel bonheur! quel plaisir que de bien chanter! on se croit toute-puissante,
on est heureuse, heureuse de son propre mérite. Ce n'est pas l'orgueil que donne
l'or, ni le titre. On est plus qu'une femme, on se sent immortelle. On se détache de
la terre, on monte au ciel!’ 24 Juni '74. - Ze zou in November 14 worden, toen ze
dit schreef, zij, het adellijke meisje, dat niemand had, om haar van de uitsluitende
waarde van de propre mérite te spreken, en die, schatrijk, eerst rijk zich voelt nu
haar stem terugkomt, eerst echt gelukkig, heureuse de son propre mérite.
Van wien had zij deze levensgedachten? Van heel jong af heeft zij, zooals men
dat zegt: alles mogen lezen. Maar de lust, de drang om alles te lezen, was immers
één met zulke gedachten. De vraag is: van wien had zij dit karakter? En ik weet het
niet. Maar wat raakt het ons? Men zegt, dat de gedachten die 't menschdom leiden,
leven, onzichtbaar, in de lucht, leven als een ziektebesmetting. Zoo is Marie ‘besmet’
geweest.
de

Hoeveel verandert in onzen tijd! Het zal wel niet zoo geweest zijn, maar ons 19
eeuwers is het soms, als hadden de menschen geslachten, reeksen van geslachten
lang, de zelfde hoofd-zeden en gewoonten bewaard, als ware er alleen iets veranderd
bij wereldgebeurtenissen als b.v. de Fransche Revolutie. Tòt ná den stoom, in ònze
eeuw!
Wat is nog als 't was in onze jeugd?... Nietwaar, wij menschen van middelbaren
leeftijd, wij hèbben het nog gekend, het Vooroordeel, dat meisjes van den goeden
stand, al waren zij nog zoo weinig gègoed, doemde tot niets-doen, tot wachten,
wanhopig, o f de kostwinner zou komen; dat lediggang eischte van 't meisje, de
vrouw, behalve als huishoudster en als moeder. Ach, d i t vooroordeel wil nòg niet
dood! Hoe zou het dan niet hebben bestaan bij deze Russische grondbezitters,
onder wie de mannen, buiten den krijgsdienst en de eerefuncties van hun stand,
als die van adelsmaarschalk, zich nooit tot eenig beroep verwaardigd hadden. Het
is waar, Marie vertelt: ‘Grand-papa était le contemporain de Lermontof, Poesjkin. Il
a été Byronien, poète, militaire, lettré.’ Maar tusschen zulke liefhebberij en de
vakopleiding, welke het jonge meisje wilde - welk een afstand! Van de ouders onder
mijne lezers verg ik allerminst inwilliging voor hunne dochters van een vrijheid als
Marie kreeg. Zoo ik uwe waardeering heb verzocht voor de alleen-gebleven moeder,
wakende over den roem van haar kind; als een voorbeeld van opvoedkunde, zal
wel niemand de jeugd van dit verwende meisje roemen. Maar niettemin - zij, van
háár kant, met haar geestkracht, haar toewijding, haar liefde voor wetenschap en
voor kunst, is zij, althans hierin, niet waard een ideaal te zijn voor alle jonkvrouwelijke
geesten en harten, die nog iets belangwekkenders kennen dan het balboekje en
de modieste? En verdient zij niet, dat we in haar dagboek iets schooners lezen dan
een ‘Tragödie des jungen Mädchens,’ verdeeld in drie bedrijven die elk een droevige
liefde bevatten?
Het i s of zij dezen hoon heeft voorzien. ‘Si je meurs jeune, bientôt, et si par
malheur ce journal n'est pas brûlé, on dira: Pauvre enfant, elle a aimé, et tout son
désespoir vient de là! Qu'on le dise, je ne veux pas prouver le contraire, car plus je
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dirai, moins on me croira. Qu'y a-t-il de plus stupide, de plus lâche, de plus vil que
le genre humain?’
Laura Marholm heeft dit verwijt bij voorbaat niet afgeschrikt. Volgens haar heeft
Marie bemind en toch niet genoeg bemind, niet weten te beminnen en komt al haar
ellende uit den ongelukkigen afloop van haar amourettetjes. Het verlies van de stem
en dat
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van den hertog houdt Laura Marholm stevig bijeen, als ‘der erste und der zweite
blutige Riss, mit dem das Leben sich in diese sensible Seele zeichnete,’ en hoewel
zij zelve schrijft: ‘Marie jammerte nicht (om den hertog), sie blickte nicht zurück, ihr
ungestümer Bethätigungstrieb warf sich auf die Malerei, konnte sie keine grosse
Sängerin werden, nun, so konnte sie eine grosse Malerin werden,’ - zij, Laura
Marholm doet onmiddellijk daarop volgen: ‘Aber etwas in ihr fror und erstarrte vor
Kälte - das war der Herztrieb ihres jungen Geschlechtslebens. Der Kelch hatte sich
der Befruchtung geöffnet und war leer geblieben.’ N.B. een Kelch van 13 jaar.
Ik heb de zinnen overgeschreven, waarin Marie bij voorbaat heeft geprotesteerd
- hetzelfde doen de feiten. Want wat Laura Marholm noemt Marie's ‘zweite
Enttäuschung auf dem centralen Gebiet,’ welke ‘ein Wendepunkt in ihrern innen.
Geschichte’ zou zijn geworden, het is een ver, te ver gedreven flirtation, of wilt gij,
een wuft gekoketteer geweest, begonnen in karnavalstijd te Rome, terwijl - zooals
Laura Marholm zelve het zegt - ‘über alle eine leichtsinnige Stimmung’ gekomen
was. Marie koketteerde met een voornamen Romein, neef van een kardinaal, haar
familie vond hem een goede partij en hij het meisje geestig en mooi. Maar... hij, de
schatrijke neef van den kardinaal, kon een schitterender huwelijk doen en de
Basjkirtsef's, de heele familie, maken een gek figuur. Marie's ijdelheid is daar
ongetwijfeld door geprikt. Maar Laura Marholm erkent zelve, dat ‘in den tiefsten
Schichten’ van Marie's ‘schweren, heissen Natur’ het liefdevuur niet is
doorgedrongen. Hoe kan zij dan in vredesnaam meenen, dat Marie een enkele kus,
van den jongen Romein ontvangen, haar leven lang zou hebben gevoeld als ‘ein
geheimes Schandmal?’ Ook is de bewering onjuist, dat ‘in Marie etwas durch das
Erlebnis mit dem Italiener geknickt wurde, das sich nicht mehr aufrichtete.’ Dat was
reeds van te voren geknakt, dat was altijd geknakt geweest.
De Italiaan heeft zich teruggetrokken in een klooster; hij heeft gezegd: voor ééne
week; bezworen, dat zijn familie het eischte, maar nìet om hem van haar te scheiden.
In een gesprek met haar alléén heeft hij haar dit alles gezegd en zij heeft hem
geloofd. ‘Mais s'il a tout inventé?’ zoo vraagt ze zich af. En vervolgt: ‘Je n'ai confiance
en personne.’ Het is één behaagzucht en al behaagzucht, in deze periode van haar
dagboek. Maar - zoo schrijft ze vijf dagen later - ‘j'écris et je parle de tous ceux qui
me font la cour. Tout cela n'a pas le sens commun. Tout cela est produit par un
profond désoeuvrement. Je peins et je lis, mais ce n'est pas assez. Pour une
vaniteuse comme moi, il faut s'attacher à la peinture, car c'est une oeuvre
impérissable. Je ne serai ni poète, ni philosophe, ni savante. Je ne puis être que
chanteuse et peintre. C'est déjà joli. Et puis, je veux être à la mode, c'est le principal.
Esprits sévères, ne haussez pas les épaules, ne me critiquez pas avec une
indifférence affectée. Pour être plus justes, vous êtes les mêmes au fond! Vous
vous gardez bien de le laisser voir, mais cela ne vous empêche pas de savoir dans
votre for intérieur que je dis vrai. Vanité! Vanité! Vanité! Le commencement et la fin
de tout et l'éternelle et la seule cause de tout. Ce qui n'est pas produit par la vanité
est produit par les passions. Les passions et la vanité sont les seuls maîtres du
monde.’
Ik geef u volledige vergunning dit innig, innig droevig te vinden uit de pen van een
meisje van 15 jaar: 5 April '76 - ze moest in het najaar 16 worden. Maar is het niet
verwonderlijk tevens - een kind, dat zoo door de toestanden heen ziet? Welk een
scherpte van vernuft en welk een zenuwleven! Want, wat dit laatste aangaat: al is
haar hart niet diep getroffen door liefde, ter harte gaat het gebeurde haar wel, haar
ijdelheid immers staat op het spel. ‘Pietro - zoo schrijft ze twee dagen later - n'est
pas venu, c'est ce soir seulement qu'il sort du couvent. J'ai vu son clérical et hypocrite
frère: Paul A. Voilà un être à écraser, petit, noir, jaune, vil, hypocrite, jésuite.’ Daarbij
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dit innigmenschelijks: ‘J'ai toujours une peine incroyable à penser qu'un homme qui
me plait peut ne pas m'aimer.’.
Ter teekening van haar gemoedsleven heeft het 15 jarige meisje in al deze
bladzijden
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even zoovele meesterstukjes gegeven. Er is een Heineachtige op- en neergang
tusschen zachtgestemdheid en spot. En een volmaakte oprechtheid, een talent om
door zich zelve, door heel den toestand objectief, alsof een derde het deed, heen
te schouwen, dat verbijstert.
's Zondags gaat heel de familie biechten. ‘Avec une foi fervente, un coeur ému
et une âme bien disposée, je me suis confessée et j'ai communié!’ Maar onmiddellijk
daarop bij de gedachte dat oom de kardinaal Pietro van haar heeft weggehaald:
‘N'est-ce pas enrageant d'être soumise à un pouvoir inconnu et incontestable? Je
veux parler du pouvoir qui a enlevé Pietro. Qu'y-a-t-il d'impossible au Cardinal
(Pietro's oom) quand il s'agit d'ordonner aux gens d'Eglise?’
Iets verder, nog van denzelfden dag: ‘Mon Dieu, je me suis confessée, j'ai reçu
l'absolution, et je jure et j'enrage. Un certain volume de péché est aussi nécessaire
à l'homme qu'un certain volume d'air pour vivre. Pourquoi les hommes restent-ils
attachés à la terre? Pourquoi le poids de leur conscience les y attache-t-il? Si leur
conscience était pure, ils seraient trop légers et s'envoleraient vers les cieux comme
les ballons rouges.’
Comme les ballons rouges. De kleine kermisluchtballons. Is het niet of we Heine
hooren? En het is een adellijk Russisch meisje van 15 jaar, dat zich verbijt van
ongeduld en gekwetste ijdelheid, omdat haar hofmaker haar laat wachten. ‘Pietro
ne revient pas. Mais - puisque je ne l'aime pas! Je veux être raisonnable, tranquille,
et je ne peux pas. C'est la bénédiction et le portrait du pape, qui m'ont porté malheur.
(Ik heb u verteld, dat de familie door den Paus was ontvangen.) On dit qu'il porte
malheur. Il y a je ne sais quel sifflement dans ma poitrine, j'ai les ongles rouges et
je tousse. Il n'y a rien de plus affreux que de ne pouvour prier. La prière est la seule
consolation de ceux qui ni peuvent pas agir.’ Leeft hier niet het gansche meisje,
een en al zenuw, één energie? Zij die aldoor hàndelde, wanneer ze het maar alléén
afkon, die dan... alle boeken las, die musiceerde, schilderde, de familie ringeloorde,
alles bestierde... maar die nu op Pietro moest wàchten en, hopend het nichtje te
worden van een kardinaal, bij haar inactie toch niet kon bidden: ‘Je prie, mais je ne
crois pas. C'est abominable. Ce n'est pas ma faute.’
Zijt u het niet met me eens, dat Laura Marholm eenvoudig... bazelt, wanneer ze
met Duitsche zwaarwichtigheid verzekert, dat door deze Geschichte met Pietro
Marie's Glauben an den Mann is gedood? Wat het geval gedaan heeft, is dit: het
heeft haar verder gebracht in zelfkennis. Als alle artiesten in zichzelf gekeerd,
eenzelvig, was ze nu even met de buitenwereld in iets meer dan zeer licht contact
geweest en haar toch al altijd trillend gemoed is hevig bewogen... voor een enkel
moment. Wij die er van lezen, we worden allereerst getroffen door den stijl. Want,
nietwaar? ja, dit is stijl! Stijl is niet het gebruiken van mooie woordjes, het
samenstellen van klank-effecten, het vormen van rhythmisch op- en langzaam
neder-golvende zinnen. Allard Pierson heeft gezegd: ‘Een stijl fraai te noemen, wekt
bij elken ernstigen schrijver een glimlach. Een fraaie stijl is even fraai als een fraai
geschilderde degen. Een stijl duldt geen adjectief. Men heeft een stijl of men heeft
er geen. Stijl heeft elk, die zijne woorden zoo drukt in het geheugen zijner lezers,
dat zij, tot hun blijdschap of tot hun ergernis, die woorden niet meer kunnen vergeten.’
Wanneer Marie onder de teleurstelling met Pietro, bij het bidden geen gemoedsrust
vindt, schrijft ze: ‘Dieu veut une résignation allemande et j'en suis incapable.’
Oneerbiedig is dat, ja, maar wie vergeet ooit die uitdrukking in dit verband: une
résignation allemande? Marie had stijl, want ze had temperament. Dat temperament
heeft haar vele, vele bladzijden doen schrijven, waarin haar impulsieve natuur
prachtig frisch en krachtig zich uitdrukt. En die over het avontuur met Pietro behooren
tot de fijnste.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Laura Marholm heeft deze bladzijden niet willen begrijpen. Ze heeft de schrijfster
in 't geheel niet begrepen. Het gevolg alweer van het werken met een tendenz. Bij
den vijfden druk van haar veelgelezen ‘Buch der Frauen,’ heeft Laura Marholm een
voorrede geschreven, waarin zij zegt, dat iets in dit haar boek ‘einen so spontanen
und unmittelbaren Ausdruck’ gevonden heeft, dat ‘Viele ihn als den
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eigenen Ausdruck ihres eigenen Zustandes erkannten.’ De zes vrouwen, in het hoek
behandeld, onder wie Eleonora Duse en Marie Basjkirtsef, zijn ‘Trägerinnen
berühmter Namen’, maar ‘Tausende ewig unbekannt Gebliebener haben ganz
ebenso wie sie geschmachtet, getastet, sich zu befreien ge sucht und schliesslich
in einem individuellen Glück alles zu finden gemeint.’
Door dit gevoel van o v e r e e n k o m s t op te wekken, heeft Laura Marholm
belangstelling bij zoo velen gevonden. Maar juist daardoor is zij schandelijk onbillijk
geweest tegenover de zes in haar boek behandelde vrouwen. Geschonden heeft
zij daarmee het r e c h t v a n d e u i t z o n d e r i n g . La nature est exigeante, niet
alleen puisque, maar ook lorsqu'elle est prodigue. Welnu: prodigue wàs de aard
van Marie Basjkirtsef. Daarom was zij ook veeleischend. Wie te veeleischende
gewoonlingen met haar vergelijkt, omdat dezen ook ‘geschmachtet, getastet, sich
su befreien gesucht haben’, let niet op het woord van Multatuli: Een ruiter viel in 't
zand en sedert noemt elk die in het zand valt zich een ruiter. Niet als van iemand
die in het zand is gevallen - gesteld al dat men dit van haar kòn zeggen, - maar als
van een die een ruiter geweest is, moet men over Marie praten. Laura Marholm ziet
niets anders dan dat Marie in het zand is gevallen en roept: O meisjes, past toch
op, klimmen jullie toch niet op een paard.
Het is de gevloekte, de tot niets nutte, de enkel pietluttig-kleinzielige wrok van
wie gewoon zijn tegen wie bijzonder is. Bij het anschouwen van de belangstelling,
welke haar ‘Buch der Frauen’ heeft gevonden, heeft Laura Marholm zulk een plezier
gekregen in de tendenz, waaraan ze dezen bijval dankte, dat ze aan het eind van
hare voorrede voor den vijfden druk er toe is kunnen komen, Marie Basjkirtsef, het
jonge meisje, te verwijten, niet ook ‘nur mit einem Wort die Sehnsucht nach der
Mutterschaft’ te hebben doen blijken. ‘Wenn wir die sechs Frauentypen dieses
Buches betrachten, so werden wir eins finden: sie beschäftigen sich alle
ausschliesslich mit sich selbst.’ Dit wordt o.a. verweten aan Duse, als gezegd een
van de zes behandelde vrouwen, en het wordt gedaan bij een opstel met werkelijk
zéér mooie be- en omschrijvingen van Duse's hooge persoonlijkheid, een kenschets,
die komt tot dezen lof: ‘Nie ist das Weib weiblicher dargestellt worden als von
Eleonore Duse. Ja, ich nehme es auf meine Kappe und sage: nie ist das W e i b auf
der Bühne dargestellt worden v o r Eleonore Duse.’ Het feit van Duse's weemoedige
liefde voor haar zieke dochter behoeft, dunkt me, niet eens te worden aangevoerd,
wanneer we het verwijt: ‘zij houdt zich slechts met zichzelve bezig’ wraken. Het is
even nutteloos-dwaas, even mal à propos, als wanneer we Napoleon zelfzucht
verwijten. Vrouwelijk oordeel kan excessief zijn! Gewagende van Shelley's gebrekkige
huwelijkstrouw heeft Ouida eens de stelling verkondigd, dat de prijs van diens poëzie
met 1500 gebroken meisjesharten nog niet te duur zou zijn betaald. Laura Marholm
gunt - juist omgekeerd - aan Duse den hoogsten lof, dien een tooneelspeelster kan
deelachtig worden; maar tegelijk deelt ze haar in bij de vrouwen, die ‘in krankem
Eigennutz sich auf den Kultus ihres Ichs zurückziehen.’
Iemand die een dagboek schrijft, te verwijten, dat hij zich met zichzelf bezig houdt,
is even inconsequent als een courantenschrijver te laken, wanneer hij belangstelling
toont in openbare gebeurtenissen. Young heeft het geweten des menschen
vergeleken bij een sluwen opmerker, dien we in zijn diepste schuilplaats terugdringen,
maar die elke afdwaling onuitwischbaar opteekent in zijn ontzaggelijk dagboek. Voor
ieder, die iets meer dan oppervlakkig is, wòrdt het dagboekhouden conscientie-werk,
richten over, discussieeren, dùs bézig-zijn met zichzelf. Er zijn wel diplomaten
geweest, die met de waardigheid van hun ambt en de listigheid van hun speurzin
in zoovele huizen en kamers, achter de daden en gedachten van zoovele menschen
zijn gedrongen, dat hùn verhaal van anderen een boeiend geschiedverhaal werd.
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Maar een jong-meisje en dan een, zoo vervuld met haar werk, haar levenstaak, als
Marie, waar zou zij anders over schrijven! Voor ieder mensch bestáán er twee
werelden: die buiten èn die in hem. Maar hoè weinigen weten in deze laatste schatten
van belang-
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wekkendheid te ontdekken, zoodanig, dat zij, nog geen twintig jaar oud, anderen
met die ontdekking boeien?
‘Zich uitsluitend bezig te houden met zichzelf’, is bovendien de besliste bedoeling
van Marie als schrijfster geweest, de l i t e r a i r e t a a k welke zij zich stelde. In zijne
aanteekeningen over haar Dagboek, schrijft Van Deyssel: ‘Dat een meisje van haar
twaalfde tot haar zestiende jaar, ziet en denkt zooals Marie Basjkirtsef doet, is zéér
buitengewoon. Maar onze bezigheid is niet: het toonen van rariteiten voor de
menschkunde; maar: het nasporen van geestelijke bevalligheden.’
Natuurlijk heeft Van Deyssel het recht, deze nasporing te verkiezen. Maar
geschreven heeft Marie haar boek wel degelijk, t e n e i n d e , wat v. D. even later
een ‘persoons-karakteristiek,’ een ‘psychologisch portret’ noemt, te geven.
en

Den 15 Juli 1874, Marie zou in November 14 worden, schreef zij: ‘Je suis de
mauvaise humeur, je manque tout, rien ne me réussit. Je serai punie pour mon
orgueil et mon arrogance stupide. Lisez cela, bonnes gens et apprenez! Ce journal
est le plus utile et le plus instructif de tous les écrits qui ont été, sont ou seront C'est
une femme avec toutes ses pensées et ses espérances, déceptions, vilénies,
beautés, chagrins, joies. Je ne suis pas encore une femme entière, mais je le serai.
On pourra me suivre de l'enfance jusqu'à la mort. Car la vie d'une personne, une
vie entière, sans aucun déguisement ni mensonge, est toujours chose grande et
intéressante.’
Van wie had het 14-jarige meisje deze gedachte? Het antwoord op die vraag ware
minder belangrijk dan de verklaring van het feit, dat zij met deze gedachte, die zij
ergens kan hebben opgevangen, van klein meisje af is bezig geweest; dat zij,
dienovereenkomstig, van haar twaalfde af, niet onder een bevlieging, niet volgens
kinderlijken trant, maar zoo ernstig als een mensch het maar zou kùnnen doen,
geregeld z i c h h e e f t u i t g e s p r o k e n in dagboekvorm. Er zijn nog andere
gedagteekende aanteekeningen in het boek, welke de voorrede, zes maanden vóór
haar dood geschreven, bevestigen. ‘Si je meurs jeune, je veux laisser publier mon
journal qui ne peut pas être autre chose qu'intéressant. Mais puisque je parle de
publicité, cette idée qu'on me lira a peut-être gâté, c'est-à-dire anéanti, le seul mérite
d'un tel livre? Eh bien, non! - D'abord j'ai écrit très longtemps sans songer à être
lue, et ensuite c'est justement parce que j'espère être lue, que je suis absolument
sincère. Si ce livre n'est pas l'e x a c t e , l'a b s o l u e , l a s t r i c t e vérité, il n'a pas
raison d'être. Non seulement je dis tout le temps ce que je pense, mais je n'ai jamais
songé un seul instant à dissimuler ce qui pourrait me paraître ridicule ou
désavantageux pour moi. - Du reste, je me crois trop admirable pour me censurer.
Vous pouvez donc être certains, charitables lecteurs, que je m'étale dans ces pages
t o u t e n t i è r e . M o i comme intérêt, c'est peut-être mince p o u r v o u s , mais ne
pensez p a s que c'est moi, pensez que c'est un être humain qui vous raconte toutes
ses impressions depuis l'enfance. C'est très intéressant comme document humain.
Demandez à M. Zola et même à M. de Goncourt et même à Maupassant.’
Comme document humain. Het was in '84, de gróóte tijd van dat ‘document’ in
de Fransche letteren. ‘Demandez à M. Zola.’ En zeven paginaas verder, aan het
slot van de voorrede: ‘Si je ne vis pas assez pour être illustre, ce journal intéressera
les naturalistes; c'est toujours curieux, la vie d'une femme, jour par jour.’
Herinnert gij u Marianne uit Vosmaer's roman ‘Amazone’, de vrouw die poseerde
voor den beeldhouwer? En wie Zola's ‘L'Oeuvre’ heeft gelezen, herinnert hij zich
wat het den schilder Claude waard was, dat Christine, het meisje dat later zijn vrouw
werd, voor hem wilde poseeren? Even als een beeldhouwer en een schilder, heeft
een schrijver modellen noodig. Altijd is dit zoo geweest, maar nooit was het met
zooveel nadruk erkend als in de jaren toen Marie aan haar dagboek schreef, de
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mooiste jaren van het Fransche naturalisme. Het scheen dat de waarneming alles
was: de waarneming en de ontleding. Reeds Flaubert had geklaagd: ‘la déplorable
manie de l'analyse me tue.’ In een opstel van Goncourt over Daudet wordt gezegd:
‘Toujours, dans le grand Paris,
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toujours Daudet scrute, toujours il analyse, toujours il fait de la police de romancier.’
En hoe juist deze vergelijking met het werk van een politie-man is, hoezeer het
doordringend vernuft van een detective, nòg vernuftiger dan Sherlock Holmes, den
waarnemenden schrijver eigen wordt, laat Goncourt Daudet zelf vertellen. Eens wist
Daudet van een van zijn vrienden, dat deze minnebrieven wisselde met een gehuwde
vrouw. Hoe die vrouw heette, was Daudet onbekend; de vriend had hem enkel de
wijk gezegd waar zij woonde. Maar kort daarop kwam Daudet naar den vriend toe:
‘Je connais aujourd'hui votre inconnue. - Elle est morte à deux heures.’ De vriend
wist nog van niets. De vrouw wàs dood. Een griezelige anecdote, te vinden in de
Pages Retrouvées, maar waaruit men de opperste zenuwspanning in dit
waarnemingsleven van den modernen romanschrijver gevoelen kan. Talloos zijn
de kleine vertelsels over de middeltjes, door schrijvers gebruikt, om achter documents
humains te komen. Daudet bekent, dat hij b i j i n s t i n c t alles opteekende, in
menigten kleine aanteekenboekjes, wat hij maar te weten kwam, ex-officio
onbescheiden. Iedereen kent de prent van Steinlen, de reclameprent voor den
Lourdes-roman, waarop Zola wordt voorgesteld, als reiziger gekleed, met een
aanteekenboekje te midden van de zieke pelgrims. Zola's reis op een locomotief,
voordat hij ‘La Bête Humaine’ ging schrijven, en de moeite die hij heeft gehad om
voor die reis vergunning te krijgen, zijn herhaaldelijk verteld. Het is één voorbeeld
van wat het kan kosten, uiterlijke bijzonderheden te weten te komen. Maar de
innerlijke dingen! Des schrijvers intuïtie doet daarbij véél. Natuurlijk b l i j f t altijd des
schrijvers IK in de figuren die hij laat leven. Bij het schrijven vraagt hij zich af: Als
i k die figuur was in dat moment, wat zou ik dan doen, denken, voelen? Maar om
dit zijn ik de verschillende maskers goed te doen dragen, moet de schrijver, als een
tooneelspeler, zich in de voorgestelde figuren kùnnen indenken en òm dit te kunnen,
moet hij wéten. Veel zal hij afleidenderwijs verkrijgen. Maar tot hoeveel nut kunnen
ervaring en kennis hem zijn! Den eenen schrijver meer dan den ander. Couperus
bijv. laat zich veel meer door zijn intuïtie leiden dan Emants. Het is niet te zeggen,
welk werkstelsel verkieslijk is. Maar toen Marie te Parijs leefde, en met al haar ijver
en geestkracht, haar wonderfijn bevattingsvermogen, haar daartoe zoo wel geschikt
gevoel van moderne Russin, meeleefde in de Parijsche kunstsfeer, wilde men daar
het document.
Ver was men, reeds sinds Balzac, van den thesisroman, dien George Sand
schreef, want om zoo een stelling te verdedigen wordt de nauwkeurigheid der
waarneming opgeofferd; ver van den romantischen roman à la Walter Scott, die
veeleer een schoonen droom over de menschheid dan een waarneming van de
menschheid gaf; ver van Hugo's grandioosheid, die ook al de ervaring vervormde.
De ervaring, de waarneming, het weten....
Hoe kan een man een vrouweziel wéten? Als ik de koning was uit mijn boek, of
de moordenaar, of de brave kerel... dan zou ik dat doen. Maar... als ik de koningin
was, of de slechte echtgenoote of het lieve meisje.... Iedereen voelt: het is moeilijker.
En in dat besef heeft Marie in de voorrede de schalksche, als kokette, maar bij hun
schijn van grappigheid toch ook ernstig-fiere woorden geschreven: ‘C'est très
intéressant comme document humain. Demandez à M. Zola et même à M. de
Goncourt et même à Maupassant.’ En het wàs belangwekkend - alleen... niet voor
de kennis van d e vrouw, van h e t meisje, maar van e e n o n g e w o o n meisje.
Zooals gezegd, is de voorrede, waaruit deze woorden zijn, gedagteekend 1 Mei
1884. In het dagboek zelf vinden we omstreeks dien tijd Zola bij herhaling genoemd
en ten laatste in een gedachtewending, die alweer duidelijker doet zien, hoe Laura
Marholm Marie willens en wetens verkeerd heeft bekeken. Marie hàd al van Zola
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gelezen, maar den 5 Mei vertelt ze: ‘On vient de m'apporter Zola complet, Renan
complet et des volumes de Taine.’
Daags daarop zit zij, die boeken verslond, met al haar voelen en denken in Zola.
‘La littérature me fera perdre le tête. Je lis Zola
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entier. C'est un géant. Chers Français, c'en est encore un que vous faîtes semblant
de meconnaître!’
en

en

Dat was den 6 Mei. Den 29 April was de Salon geopend, de groote jaarlijksche
schilderijententoonstelling, kunstonderneming, van welker artistieke beteekenis vele
jongeren ten onzent niet willen weten, maar waar toch in dien tijd Jozef Israëls
bijvoorbeeld ieder jaar voor over kwam. De 23 jarige Marie had haar ‘Meeting’
gestuurd. Eerst had ze zich zenuwachtig gemaakt over de vraag, of ze ook nog het
portret van haar nichtje zou kunnen zenden; in een mondain gezelschap had ze
mondaine schilders, o.a. den niet-realistischen, haar kunstrichting vijandigen Cabanel
ontmoet, die toch ‘aimable’ voor haar geweest was; maar nochtans verneemt ze
een poosje later, dat de jury haar werk een no. 3 heeft gegeven, dat het niet op een
eerste plaats komt te hangen.
Hoe zal het doen op die niet eerste plaats? Wat zullen de couranten zeggen?
Heeft ze nog kans op een medaille?... 12 April krijgt ze bericht van Julian, dat de
Meeting toch op een eerste plaats is gehangen.... Te Sèvres buiten Parijs werkt ze
in een bloeienden appelboomgaard, er is te Parijs een tentoonstelling van Bastien
Lepage, deze zelf, ernstig ziek, is herstel in Algiers gaan zoeken... eindelijk opening
van den Salon, heel veel kranten oordeelen gunstig, de broer van Bastien Lepage
komt vertellen van een vrai grand succès.
Zij krijgt aanvragen voor reproducties, mama Basjkirtsef ontvangt massa's
bezoeken en zij moet naar beneden ‘pour rec[...]ir es félicitations de tous les mbéciles
qui croient que je fais de la peinture de femme du monde.’ Op de volgende bladzij
zegt haar dagboek: ‘Il n'y a pas à se le dissimuler, je suis poitrinaire. Le poumon
droit est assez abimé et le gauche commence à s'abimer un peu depuis un an.
Mourir, c'est un mot qu'on écrit facilement....’ Ze gelooft het nog niet, maar ze vreest
dat het mis is. Daags dáárop de boekenbezending, waar ze haren geest in wil
verdrinken; dadelijk een oordeel over Taine's ‘Révolution’ en nog een dag later dat
woord over Zola.... Zoo bedwong zich het raadselachtige meisje, dat een en al
geestkracht was. Kan men van zoo eene verwachten, van zoo eene vergen, dat ze
het bestaan zonder man als de Tragödie, zich als een Gefäss en dien ridder uit de
maan als het ‘eenige noodige’ zal beschouwen?
den

Den 9 Mei schrijft ze woorden van liefde: ‘Vendredi neuf Mai. Je lis et j'adore
Zola. Ses critiques et ses études sont des choses tout à fait admirables et j'en suis
amoureuse folle. Pour plaire à pareil homme on ferait tout! Et vous me croyez
capable d'amour comme tout le monde. Ah! Seigneur.
‘Eh bien, Bastien-Lepage, je l'ai aimé comme j'aime Zola que je n'ai jamais vu,
qui a quarante-quatre ans, une femme et du ventre. Je vous demande si les hommes
du monde, ces hommes qu'on épouse, ne sont pas atrocement ridicules? Qu'est-ce
que je pourrais bien dire à un gentleman pareil toute la journée?’
Wat hooren wij achter deze woorden, die misschien impertinent en zeker
incoherent kunnen schijnen?
Niet dat haar familie haar dwingen wilde tot een huwelijk met een dier hommes
du monde atrocement ridicules. Het dagboek is allerminst een opvoedkundige
handleiding voor ouders met dochters; op vele plaatsen kan men leeren wat men,
èn physiek èn moreel, zeer beslist anders zou moeten doen. Maar... ook hier is het
makkelijk steenen werpen en voor mijn gevoel leert het dagboek vooral, welk een
reuze-verantwoordelijkheid ongewone kinderen laden op de schouders der ouders.
In ieder geval heeft de familie de eerzucht in Marie niet tegengewerkt. In een
opstelletje van Marie Metz-Koning over Hélène Swarth trof me onlangs de
mededeeling, dat Hélène Swarth, door de tegenkanting bij heel haar omgeving

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

gevonden, voor altijd het gevoel had gekregen, met het schrijven van haar prachtige
verzen iets onwelvoegelijks te doen.
Die smart is aan Marie Basjkirtsef bespaard gebleven. Heeft men haar van ‘goede
partijen’ gesproken, zij zelf - ik herinner aan het gebeurde te Rome - heeft wel
degelijk mee rondgekeken. Maar het frivole mondaine leven te Parijs stelde haar
natuurlijkerwijze te leur; onder de heeren uit de salons heeft zij niemand gevonden
die haar boeide,... alleen de schilder

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

121
Bastien Lepage heeft wel indruk op haar gemaakt. Laura Marholm brengt er... de
wetten van de teeltkeus bij te pas en zegt in haar gemoedelijk Duitsch, naturalistisch
weg: ‘Die Löwin kann sich nicht mit dem Haushund gatten.’ Als kind mocht Marie
tegen wereldsche hoogheid, tegen den hertogstitel hebben opgezien. Thans, nu
noch haar adel noch haar fortuin méér voor haar zijn dan bijkomstig bezit, omdat
zij werkelijk door den propre mérite, waarvan ze reeds repte, toen ze een kind was,
tot eigen-waarde gekomen is, nu zou de man, dien ze als haar held zou aanvaarden,
ook door eigen verdiensten hoog moeten staan.
Als zoodanig duidt Laura Marholm den schilder Bastien Lepage aan. ‘Da kommen
die Tage van Bastien Lepages öffentlicher Berühmtheit. Marie sah seine Bilder und
wurde seine Schülerin, seine Anbeterin, seine Verkünderin.’ Dit is juist. Marie mòest
voor zijn kunst wel veel gevoelen. De Lotharingsche jongen van boerenafkomst
Jules Bastien Lepage had, van de posterijen naar de schilderkunst geloopen, te
Parijs een heldhaftigen strijd doorgemaakt tegen conventie en academisme. Toen
hij op de Ecole des Beaux Arts kwam, doolden daar nieuwe denkbeelden rond,
waarin het gevòel voor de wèrkelijkheid in de plaats kwam der vereering van het
ideaal; Courbet had een revolutie gebracht en na Courbet Millet. De schilderkunst,
zei men, had den mensch geminacht, nu zou de kunst humanistischer worden.
Proudhon in zijn ‘Principe de l'art et sa destination sociale’ had gepredikt: ‘Peindre
les hommes dans leurs fonctions civiques et domestiques avec leur physionomie
habituelle et surtout sans pose,’ en in 1874 debuteerde Bastien in den Salon met
een portret van zijn grootvader, dat geheel was naar deze leer. Hij maakte groote
composities: ‘L'Annonciation aux Bergers,’ ‘Jeanne d'Arc écoutant les Voix,’ en in
beide heeft hij niet - om het bovennatuurlijke - aan het geheel een doucereusen,
zoogenaamd idealistischen glans gegeven, maar in een realistisch landschap - met
gebruinde, realistische herders hier, en een echt boerenmeisje met door verbazing
vertrokken gezicht daar - de bovenaardsche verschijningen, op eigenaardige,
eenvoudige, archaïstische wijze als schimmen geschilderd.
Marie, het Russische meisje, dat, al was zij de dochter van een edelman, als kind
ten platten Russischen lande ruwen eenvoud had aanschouwd, dat dweepte met
de

de groote realistische schrijvers uit Rusland, dat op haar 17 jaar de grootheid van
Balzac toeschreef aan deze oorzaak: ‘qu'il verse sur le papier tout ce qu'il conçoit
dans son esprit, tout naturellement, sans crainte, sans affectation’; en dat zelf, in
dienzelfden tijd, de leeraren op het teeken-atelier verbáásde door de levendigheid,
de natuurlijkheid van haar teekeningen; zij heeft in de openhartige, mannelijke en
toch innige kunst van Bastien Lepage gevonden wat zij zocht.
Enkele weken na elkander zijn zij, beiden aan tering, gestorven, de 36-jarige
schilder en de 24-jarige schilderes; tot in de laatste dagen liet hij zich naar haar
toe-dragen en zij, door de koortsen der laatste teringfaze gepijnigd, had haar bed
in den salon staan, om den vriend te kunnen ontvangen. Ook hiervan vertelt zij nog
in haar dagboek; het zijn de allerlaatste regels: ‘Je suis habillée d'un fouillis de
dentelle, de peluche, tout ça est blanc, mais de blancs divers; l'oeil de Bastien
Lepage s'en dilate de plaisir’.
- Oh! si je pouvais peindre! dit-il.
- Et moi! voegt zij hier aan toe.
Juist: En ik! Zij was zijn k a m e r a a d . Over de vraag of zij, waren beiden blijven
leven, eens zijn vrouw zou zijn geworden, is ook wel in Frankrijk geschreven. Die
geboren koppelaarster van een Laura Marholm verwijt Marie, dat deze wel ‘aus
einem lang verhaltenen, verspotteten Drang sich hin zu geben’, Bastien heeft
aangebeden, maar dit gedaan heeft ‘ohne Inbrunst’. Inderdaad, waar hij schilderen
wilde, riep zij dadelijk ‘Et moi,’ haar Inbrunst was bij al dat wit, bij de kunst!
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De aanteekening over dit bezoek is van 16 October; in Mei van dat jaar, onder al
de boosheid omdat haar Meeting geen medaille kreeg, had ze zich het meest
geërgerd, het meest beducht gemaakt, omdat er gefluisterd en gezegd werd, dat
Bastien haar had geholpen, dat ze door hem was geïnspireerd. Zij gaat, als gezegd,
naar de tentoonstelling
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van zijn werk, zij bewondert... maar eindigt met aan zich te denken, hun levens en
de artistieke uitkomsten, tot dan verkregen, te vergelijken. ‘Il vaut mieux travailler à
son propre talent que de se dispenser en admiration’.
Toch hàd zij eenmaal geschreven: ‘Il y a quelque chose de vraîment beau,
d'antique: - cet anéantissement de la femme devant la supériorité de l'homme aimé
doit être la plus grande jouissance d'amour-propre que puisse éprouver une femme
en

supérieure’. Den 5 November '78.
Deze ‘plus grande jouissance’ heeft zij niet doorleefd. In den zomer vóór haar
dood is er een hond van haar gestorven; een zeer trouw beest, dat ze 14 jaar had.
‘Il a été mon chien dévoué et fidèle, pleurant quand j'étais sortie; puis à Rome je
me suis toquée d'un autre chien et lui, il fut recueuilli par Maman. Quand je pense
à mon manque de coeur.... Ah! méprisable caractère, je pleure en écrivant’....
Zij voelde het wel - en zij schreef het op - maar dan ging het, dan was het voorbij.
Het groote, dat haar teederheid v a s t hield, heeft zij niet gevonden.
‘En tout, dans t o u t e s l e s b r a n c h e s - deze woorden onderstreept - de tous
les sentiments et de toutes les satisfactions humaines j'ai rêvé plus grand que
nature’, klaagt ze enkele dagen later, in de zomermaand vóór haar dood, en besluit:
‘Si ça ne se réalise pas, il vaut mieux mourir’.
Dit te-veel-eischen is wat optimisten verwijten aan de pessimisten. Maar Marie
was geen pessimiste! Zij was, wilde zijn: kunstenares. Ach, àls ze had mogen blijven
leven, in weerwil van dat mieux mourir. Als die ‘Meeting’ niet een eind, maar een
begin was geweest! Dan zou immers ieder offer, voor haar gebracht en door haar
gebracht, verklaard kunnen worden en goedgepraat als een offer aan de kunst!
Ware ze dan gelukkig geweest, zij met haar grillige, nooit over zichzelve en nooit
over anderen tevreden, verwende maar tevens gewetensvolle, spottende maar
altijd-fijne, impulsies als ernstige gemoedsaandoeningen ondergaande natuur?
Of ze gelukkig had kunnen zijn? Voor mijn besef ligt het antwoord in een m i.
diepgevoelde opmerking, door Marie Metz-Koning gemaakt in haar straks al
genoemde stukje over Hélène Swarth, in de ‘Gulden Winckel’ verschenen. Hélène
Swarth prijzend als de kunstenares die stil haar weg gegaan is, gaat Marie
Metz-Koning voort: ‘Zij is voornaam in al haar uitingen, en heeft in alles het
onbewust-vorstelijke, dat den geboren dichter kenmerkt.
En dit voorname, vorstelijke, maakt haar als elk dichter een weinig misplaatst in
ons bruut wereldje, en het doet haar daarover klagen, en het doet haar verzen op
een enkele na worden tot wellen van weemoed.
Door niet-dichterlijke menschen is mij wel eens gezegd geworden: Hélène Swarth
moet wel niet gelukkig zijn: haar verzen zijn meestal zoo droef. Dan haalde ik maar
de schouders op, 't niet goed in voor d i e menschen begrijpelijke woorden kunnende
zeggen: dat in de smart van een dichter méér geluk is, dan zij misschien ooit voelen
als ze blij zijn; noch, dat het leed van een dichter, in verzen tot schoonheid geworden,
de vreugde nadert; noch, dat de vreugde van een dichter zóó fel kan zijn, dat die
hem pijn doet.’
Tot die ziele- en geestes-rijken, wier zieleklanken te weinig als om hun sonore
kracht schoone uitingen van rustelooze impulsiviteit, te gemakkelijk als starre
bezinksels van levenservaring worden beschouwd, behoort ook de tegelijk
aanmatigende en haar ondeugden voor iedereen blootleggende, de
stands-voorrechten en stands-vooroordeelen soms spottend wegwerpende, maar
altijd erger dan de Tsaar aristocratische, de met een kleinigheid
kinderlijk-opgewonden-blije en bij het verkrijgen van haar liefste wenschen de
ijdelheid van al het bereikte en verkregene gevoelende schrijfster van dit dagboek.
Van teleurstelling is haar, toch m e t en i n zóóveel bevoorrecht, leven vol geweest;
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maar tot haar dood toe is op alle aandoeningen dat crescendo gevolgd, waarvan
Schlegel heeft gezegd: dat het het kenmerk is van geestkrachtige naturen.
Daarom kan ieder mensch, kan inzonderheid ieder meisje zich in veel van haar
spiegelen, maar het is haar wezen miskennen, haar in de gedachte als te willen
herscheppen, vervormen, haar niet te laten blijven: een ongewoon meisje.
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De moeilijkheid van de emancipatie, de vraag: hoe de vrouw daadwerkelijk deel te
doen hebben aan het hoogste geestesleven, zonder dat zij schade lijdt in haar
diepste instinct voor het echtelijk leven, is door dit, in drie deelen Dagboek en één
deel Brieven blootgelegde, leven niet nader gebracht tot de oplossing. Een
gevolgtrekking uit dit levensdrama te trekken is even onbillijk, als het voorbarig zou
zijn de kwestie der emancipatie als opgelost voor te stellen. Vooral de kwestie in
kunstenaarslevens!
Blijft het doen-en-laten van een getrouwde kunstenares, bij de van nature
jaloersche liefde van den man, bij de teederheids-eischen van 't kind, een leven vol
intiem gevaar en bezwaar, groote bezwaren en groote gevaren zijn er immers
eveneens in het leven van den getrouwden kunstenaar. ‘Hij is een artiest in zijn
vak’, zegt men van iemand, die, onverschillig welk beroep beoefenend, daaraan
gewijd is met hart en ziel. Ja, de kunst eischt geheel den mensch; Goethe heeft
gezegd: om de innigheid te bewaren, waarin een kunstenaar blijven moet, als hij
iets waarlijk schoons wil maken, mag hij door niets worden afgeleid. De zelfzucht
van den kunstenaar is in oorsprong en diepste wezen toewijding aan het kunst-ideaal.
Slechts wordt in openbaring en ontaarding, in uiting en uitspatting die toewijding
dikwijls heel iets anders, en het leven der kunstenaars-vrouwen blijft ingedeeld bij
dat van de tallooze ongenoemden, die zich hebben opgeofferd zonder roem, helden
zonder plaats in het gouden boek.
Wat Marie Basjkirtsef aangaat - bij haar overvloed van gaven is men lichtelijk
geneigd, wel-is-waar in haar vroegen dood een verzachtende omstandigheid pleitend,
haar voor te stellen als een mislukte; daarbij zeer onrechtvaardig vergetend, dat zij
als schilderes minstens evenveel heeft gepraesteerd als tal van beroemde mannen
e

op hun 23 jaar; en dat haar dagboek, door de aanteekeningen over haar velerlei
streven en kunnen boeiender geworden, van een groot, een bijzonder schrijverstalent
de belangrijke uiting is, belangrijk als document humain èn om de ‘geestelijke
bevalligheden’, gelijk Van Deyssel erin heeft nagespeurd.
Dus hééft de ongewone natuur ongewone vruchten gegeven.
Maar zelfs al ware dit niet zoo - hoe heldhaftig is de ijver, de toewijding aan den
arbeid van deze tot niets-doen geborene geweest. Was er in dien arbeid géén
‘liefde’? Ik meen zeer zeker van wel, maar indien de grond ervan zelfbewustzijn,
eerzucht geweest is, zou ik op haar een woord toepassen, bij de gravin d'Agoult,
de bekende vriendin van Liszt, gevonden: ‘De moralisten prediken: vernietig de
eerzucht, dood haar in u - ik zeg liever: rechtvaardig uw eerzucht, want daarin ligt
het geheim van ieder waarlijk groot leven’.

De kruisdagen.
(Fragment uit De Vlaschaard.)
door Stijn Streuvels.
Af en toe wankelde het weder nog altijd en de regens vielen te zwaar voor de
jongtierige dricht. Er werd geklaagd en geknoterd bij de menschen, maar menigeen
troostte zich in 't vooruitzicht van de kruisdagen en hoopte dat het daarna beteren
zou.
In 't keeren van 't seizoen wordt de zegening van den Hemel afgesmeekt over de
vruchten der aarde en de bewaarnis gevraagd voor den nieuwen oogst. Groote
regens, groote droogte, onweer, hagelvlagen of onmatige hitte en andere rampen,
moeten van 't veld geweerd worden - alles ligt in Gods handen en alles wat buiten
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groeit staat bloot aan 't hemelsch geweld - dat weten de boeren. Daarom stellen zij
hun vertrouwen in die openbare smeeking en elk voor zich, houden zij er aan, ernstig
hunne godsvrucht te volbrengen.
Waar 't andere morgenden in de weke stil is en verlaten op de plaatse en rond
de kerk, komt vroegmorgens al het volk nu ter kerke alsof het Zondag ware. Op hun
kloefen en in hun wekedaagsche kleeren, met mutse en blauwen kiel gelijk ze
werken op 't land met de eerde nog aan hun kleeren geplakt, komt het mannenvolk;
in haar zwarte mantels
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gehuld zijn de vrouwen en de meisjes, wit en zwart of anders vaal gekleurd, zijn
haar afgedragene kleedjes. De kerk is vol lijk 's Zondags. Na de mis begint de
processie. Niet lijk op half-oogst, maar zonder praal nu of opschik, in allen eenvoud
geschiedt de ommegang want 't is eene smeekbede en geen feestvieren. De
missedienaars - kleine pastortjes met wit roket - dragen kruisstok tusschen twee
koperen kandelaars die blinken. De pastor volgt in purperen koormantel, draagt het
heilige kruis met de relekwie, het kruis waar de stralen flikkeren op al de hoekjes
van 't gefatsoende zilver-en-goud. De koster draagt het boek. De veldwachter houdt
het gescheid en weert de knechtejongens die druistig en geweldig, stooten om de
eersten te zijn in den aanzet. Een dikke bende parochianen puilt ter poorten uit, boeren, werkvolk, arm en rijk, al éen bende, komen ze met ontblooten schedel in 't
schelle licht op het voorplein en de stoet zet uit. Daarachter komt de zwarte drom
der vrouwen met de meisjes en kinderen als heldere vlekken tusschen 't zwart der
mantels. De boerinnen zijn er bij, de boerendochters en de vrouwen van te lande
uit de kortwoonsten - al wie van huis kon, volgt de processie. 't Speierende wit van
pastor en kerkvolk en 't spietsend schichtsel van koper der kandelaars - heel het
hoofd van den stoet is verdwenen den hoek om; 't straatje door tusschen klooster
en pastorij, verengt en smalt de bende in het kerkwegeltje en breidt plots weer in
zijn schoone breedte open over de dorpsplaats en verengt weerom in 't nauwe
straatje bachten de brouwerij, bachten de huizen der plaats in de schaduw waar 't
gezang van pastor en koster klankvoller dreunt tegen de wanden der gevels. Dan
ineens, als in een hevig lichtbad stroomt de stoet open over den breeden eerdeweg
en liggen de velden onmetelijk in 't nuchterde zonnedampen van den meischen
morgend. Links en rechts zonder gracht of pale, vlakt het land wijduit en over heel
de verte pinkelt de dauw op het jonge groen. In een einder van blauwen damp ligt
de vallei, met éen blik te omvademen; de lucht is goed en over heel de verte gaat
er geen geruchte. 't Schoffelen der vele voeten in 't zand en aan 't hoofd van den
stoet in ijler galmen, vordert de pastor met den koster zijn lange litanie. De witte
koorhemden glimmen en straaltjes schieten uit elke ronding der koperen kandelaars.
Het kruis steekt hoog op in de lucht, het kruis dat den weg opent en aanwijst; als
een sleep volgt het heir der bedevaarders over den slingerenden zandweg door de
velden.
Leeuwerikken stijgen en dalen aanhoudend en schuifelen en knetteren terwijl de
heiligen uit 't paradijs vernoemd en aanroepen worden met een altijd weerkeerend:
‘Ora pro nobis.’ De vinken slaan, de musschen piepen en al het vogelvolk viert
kerremis in de zon terwijl hier luidop al de kwalen en rampen die van 't dorp moeten
geweerd worden, in lange reek achtereen volgen met een altijd herhalende drieklank:
‘Libera nos Domine.’ Die twee stemmen galmen nijverig op éenzelfde maat, in
éenzelfde herhaling, dweers door 't gezang der vogelen en de groote bende volks
die zwijgend volgt, schijnt in aandacht en deemoed te luisteren en bidden stille meê,
elk volgens zijnen zin en stand van eigen nooddruft des gemoeds. Maar buiten de
gedachten die eensdeels zijn bij den zin van hun gebed, komen de uitwendige
dingen hun gedachten verstrooien. De oogen volgen rechts en lings de velden langs
den weg. De landman let op de vruchten en den groei en daarbij denkt hij aan den
boer of pachter die hier geakkerd heeft. Gedachten volgen gedachten en geleidelijk
laat hij zich gaan in zaken van beheer, van huishoud en van leven. En telkens wisselt
de gedachtenreeks weer af, zoo dikwijls er een andere vrucht of een ander stuk
lands onder de oogen komt. Boeren of pachters die een vrucht staan hebben langs
den processie-weg zijn er meer in belangd. Lange te vooren zijn hun gedachten er
mede bezig en wanneer ze hun eigendom genaderd zijn wordt er al een stootje
gegeven aan den elleboog van den gebuur en een woordetje gefluisterd:
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- Wat zeg je? - Schoone vlaschaard!
Een hoofdknikje, een monkelplooi zijn nu van veel bedied en zeggen veel op dat
oogenblik - er komt afgunst in 't spel en hooveerdigheid woekert diepe in veel
boerenkoppen.
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Maar nu is de eigenaar met de bedevaarders zijn eigen vrucht voorbij en hij heeft
er niet aan gedacht dat 't den gunstigen stond was waarop hij in allen deemoed den
zegen over zijn akker vragen moest. Nu is hij aan 't bekijken hoe de vruchten staan
van een anderen boer die zijn vriend of zijn vijand is en met genot of met afgunst
vergelijkt hij den stand en de groeite en zegt hij zoetjes zijn meening tegen den boer
die neffens hem gaat. Aan den omdraai van den karreweg, wendden velen 't hoofd
naar achter om de bende te zien die volgt en meten ze met een blik den langen
stoet die in den krook van den weg naslingert. Het zicht van al die ontbloote hoofden
en ingetogen wezens stemt weer tot inkeer en met goed voornemen wordt het gebed
hervat of den zang van den pastor gevolgd, maar de buitenmenschen die maar heel
zelden dien ommeweg alhier en deden, merken al gauw weer iets nieuws dat hunne
godsvrucht afleidt: een gevelden boom, een nieuw aangetrek van 't een of 't ander
hof, een koppel peerden op 't veld... onbewust zijn ze weer ver van hun gebeden
af. Waar er landlieden te werken staan als de processie voorbij komt, houden zij
stil, doen de muts af en staan ingetogen zoolang tot de stoet voorbij is.
Voorbij Veroken's hof gaat de processie en voorbij Lamon's meulen; door
Duitschave's kouters en langs Verschaeve's weide. Morgen neemt de processie
een anderen weg: voorbij Verschaeve's hof, alover den kapelle-kouter en den derden
dag: langs 't Hooge door Vermeulen's landen en Sobrie's hof en het Vinckenbosch....
Al de bijzonderste straten worden begaan, drie dagen naar-een, door de drie wijken
en elken boer krijgt zijne beurt in de algemeene zegening der vruchten. En drie
dagen naareen worden de landen en kouters bekeken en beoordeeld en heeft iedere
landman een algemeen overzicht en een meening over de werkwijze en stand van
al de velden over heel het dorp en weet een ieder te zeggen hoe elken boer geboerd
heeft en wat hij zal opdoen met den oogst.
Uit den mulden zandweg geraakt de processie op de kassei van de groote
dorpstraat en gaat er een toegroeiend geruchte van kloppende kloefen naarmate
er meer volk den hoek omslaat en op strate komt. Tusschen de huizen krijgt de
galm van den zang een anderen klank en vergaat hij in 't gedruisch der holleblokken
en 't rammelend geklop, wanneer de stoet op de dorpsplaats gekomen is. De eersten
zijn lange reeds de kerke binnen en altijd anderen komen nog toe die effenaan
verdwijnen in de opening van 't donkere kerkportaal. De vrouwen zijn bestoven en
volgen haastiger om de voorsten in te halen. Wanneer heel den langen eind door
de opening van dien zwarten kerkmond naar binnen is, wordt het weer stil... en binst
den stond van plechtige rust wordt voor 't laatst den zegen gegeven over de menigte
met de heilige relekwie. En dan, zoo aanstonds braakt en brobbelt het ter kerken
uit in een roefeling om al ineens weg en naar buiten en stroomt de menigte groeiend
met altijd nieuwe bijkomers open op 't kerkplein en gaat elk zijn wegen, al drie kanten
't dorp af. Aanstonds en zonder letten zal al het volk aan 't werk zijn.
De plicht is volbracht, 't goed betrouwen verblijdt de menschen en die uchtend
reeds geeft de belofte van een prachtigen zomerdag.

De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Dertiende hoofdstuk. (Vervolg).
Dokter Huigens had het dadelijk wel gezien, 't was een duchtige aanval, de
longontsteking die Emma Croes had te verduren gekregen, zoo gansch onverwacht.
En de toestand verbeterde er niet op in de eerste dagen. Het dikke mevrouwtje was
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ziek, heel ziek; koortsend, hijgend benauwd, uitstootend telkens, als met moeite,
een ángstgevend kreungeluid, lag ze te bed, als door lijden verdoft en volkomen
passief - zij, de anders altijd zoo beweeglijke en beredderende.... Kleiner leek nu
het ronde hoofd, diep verzakt
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als het lag in het weeke kussen, en zonder de zoo gewende, keurige, fleurige
omkroning van opgekroest haar; kleiner, ronder; grauw dooraderd nu ook het
gladgestreken haar; doch opgezet en vuriger rood dan ooit het gezicht, ten minste
zoo lang als het koortsen opkwam, en duurde, fel....
Bij 't dalen echter der temperatuur, in den bleeken morgen vooral, vervaalden de
gelaatstinten, ál meer, trok er een kille, wit-grijzige grauwte over het voorhoofd....
den neus, den mond..., scheen de huid haar strakte, het vleesch zijn stijfte te
verliezen, deukten slap voozig, paars-blauw, slapen en wangen....
Ook Emma zelve was hevig geschrokken van deze haar plotseling als met lamheid
slaande ziekte. Ze had nog nooit iets dergelijks ondervonden en vreesde zeer dat
ze sterven ging. Ze voelde een doffe dreiging, donker, groot, die bestendige angst
gaf; aan werklijken dood, aan wég, aan e r n i e t m e e r z i j n , dorst ze, zelfs geen
oogenblik, met aandacht denken - het was of dán zeker de benauwdheid haar te
zwaar zou worden, die vreeslijke benauwdheid, duivel die haar op borst en keel zat,
drukte en duwde, zóó afschuwelijk-onophoudelijk, zóó helsch-martelend-voortdurend,
dat ze niet laten kon, al wist ze wel dat het verkeerd was, telkens weer, met zenuwige
vingers, het zware dek van haar hals af te plukken en trekken....
Doch dan kwam altijd dadelijk, geluidloossnel, een donkere, slanke gedaante
opstaan naast en zich bukken óver haar, hoorde ze weer het praten, op
fluister-sussenden toon, van rustig-zijn..., rustig..., stil blijven liggen..., en werd haar
de broeiende dekenmassa opnieuw, onverbiddelijk, tegen de kin en de angstige
hals aangeschoven....
Ze wist, dat was Jeanne, haar oudste dochter....
O, dat meisje!... Een tiran was ze!... Soms haatte haar Emma, maakte ze zich, in
haar machteloos neerliggen, woedend, dol woedend op haar; tusschen woest
visioenende droomen in zag ze Jeanne, groot en verschrikkelijk, als een cipier, die
haar wreed hield geboeid.... Dat kon uren duren....
Maar dan, als de koorts eindlijk afging, was 't of ze wakker werd, kalmer, en zag
ze, in 't langzaam wenden van 't hoofd, plotseling, naast zich zittende, rustig, of 'n
eindje verder in 't schemervertrek stil-staand of onhoorbaar gaande, die slanke,
even gebogen figuur...; dan riep ze zacht, trok een hand onder dek uit, stak die aan
Jeanne toe, en fluisterde met een bewogen stem: ‘Zoo kindje, ben jij daar nog
altijd?... Dat 's lief hoor!... Hoe laat is 'et nou?...’ En vervolgens: ‘Waar is pa?’... En
dan, nóg wat later: ‘Zeg, Jeaan... is 'et erg met me, zeg 'is.... Wat zeit de dokter?...
Gelooft-ie wel dat ik beter....’
‘Sst... sst... maatje... ja zeker, natuurlijk!... Als u maar rustig blijft....’
Dan glimlachte Emma even en voelde zich dankbaar. Ze was zoo gehecht, zoo
weemoedig gehecht nu, aan álles..., óók aan haar dochtertje Jeanne.... Goed kind
toch!... Kon soms wat stroef zijn... nou ja..., ze meende 't zoo niet....
Toch, heerlijker, honderdmaal heerlijker was 't, wanneer bij dat vredigend wakker
worden, uit nare droomen, niet Jeanne maar Jan, Jan zélf, aan haar bed zat, haar
lieve man.... Dan trok ze nog sneller haar hand onder dek uit, en liet ze die niet weer
zoo dadelijk wegstoppen, maar drukte er lang mee de zijne..., en terwijl ze hem
strak en verheerlijkt, toch ook met iets angstig-zoekends wel, in de oogen keek,
krulden zich langzaam, als onbewust, haar koorts-dorre lippen, tot een zoen.... Dan
lachte Jan, verteederd, en boog hij zich over haar, tot hij zijn baardige wang dien
tastenden mond voelde raken; en onderwijl troostte hij z'n vrouwtje met lieve
woordjes, goedig meelijdende woordjes.... Wat een kinderlijk wijfie was ze toch
nog.... En hij keek haar lang en innig aan, waarbij hem de oogen soms wat vochtig
werden.... Als Emma dat zag begon ze ook een beetje te huilen.... Waarop dan
dadelijk zijn stem veel forscher werd, zijn houding rechter, zijn oogen groot helder
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en strak. ‘Kom, kom, wat is dat nou?... Niet huilen!... Ben je nou mal!... En het gaat
zoo goed!... Toe, wees maar kalm, en geduldig.... Des te eer ben je beter!’
Hè ja!... Beter!... O, ik wou toch zoo vreeslijk graag weer beter worden,’ piepte zij
dan, tusschen snikjes door....
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Intusschen zag het er volstrekt niet naar beter worden uit. De koortsen namen toe,
in hevigheid en duur. Dokter Huigens kwam minstens twee maal per dag. Zoolang
hij bij de zieke aan het bed stond deed hij opgewekt, jovialig, en beetje te druk soms
wel. Maar als hij daarna, met Croes of Jeanne, naar beneden was gegaan, waar
ze Theo en Noortje vonden, ook Ru somtijds, in houdingen van gespannen wachting,
dan bleek zijn gezicht verstrakt en scheen hij naar zijn woorden te zoeken.
‘Ja, ja, hm!... 't is een ernstig geval, bepaald ernstig’, zei hij den zesden dag. En
zijn stem verschorde, hij hoestte telkens. ‘Nee, nee, geen gevaar nog... nee nee,...
zoo is 't nou nog niet!... Maar goed oppassen Jeaantje, kind.... Ja!... Zou je nou
maar geen verpleegster laten komen?... Wat dunkje er van, papa?... Enfin, dat moet
jelui zelf weten!... 't Drankje vooral op tijd, hè?... Begrijp je.... Ja, hm!... Gezondheid,
dat 's maar het voornaamste,... de hoofdzaak!... Een kopje koffie, welja, dat's wel
goed, hm! ja!... Of wat port... Heb je port in huis? Ja, natuurlijk, hè?... Jelie houden
van dat goed.... Hm!... Ik anders minder... Enfin!...
Jeanne deed alles wat hij zei, en met een uiterste nauwkeurigheid. Maar van een
verpleegster wou ze niet hooren. Ook Ru en Theo, die nu dringend aanboden haar
eens af te lossen, verzocht ze, bijna smeekend, de verzorging aan haar over te
laten. Ze voelde trouwens geen vermoeienis. Door papa alleen, die van elven tot
vieren 's nachts, op de logeerkamer, heette te slapen, liet ze zich daarna een uur
of wat vervangen....
Het was algemeen bekend geworden in hun familie en vriendenkring, dat Emma
ziek was, en dagelijks kwamen er bezoekers, die soms door Jan, als hij thuis kon
zijn - dikwijls liep hij al maar haastig heen en weer tusschen zijn woning en zijn
kantoor - en anders door Theo en Noortje werden ontvangen. Maar niemand mocht
naar boven. Zelfs de schoonzusters niet, Sophie en Albertien, noch Keetje
Dabbelman, mevrouw Baatz of mevrouw van Oosthoff.... Louise mocht nog niet op
straat, zij stuurde briefjes....
Het waren akelige, vervelende visites vonden Noor en Theo, pénibel al dat
klagerige praten; 't was toch net of het eigenlijk geen ernst was, maar niets dan een,
nu eenmaal noodige, comedie; toch wisten ze wel, dat Kee en de tantes, en ook
mevrouw Baatz, veel van ma hielden en haar dikwijls plachten op te zoeken. Maar
zij waren gewoon die menschen alleen bij feestelijke gelegenheden, alleen lachend
en gezellig-opgewekt te ontmoeten. Ook de dames hadden er blijkbaar nogal moeite
mee zich lang achtereen met “de kinderen” te onderhouden; dikwijls ontstonden er
leemten in zoo'n gesprek, pijnlijk voor beide partijen. Dat wat over 't geval zelf viel
te zeggen, zooals: dat zoo iets je toch maar als 't ware op 't lijf werd gegooid, en
zóó jammer ook, dat Emma dien avond nog was uitgegaan - het bleek al spoedig
uitgeput. Dan gingen ze zitten vertellen van andere gevallen van longontsteking,
die goed waren afgeloopen, lichte gevallen,... maar ze merkten wel, dat er bijna niet
naar werd geluisterd.
Ook de mannen kwamen aanloopen, Dirk en Herman Croes, Mr. Olivier Telders,
Baatz, en de heeren commissarissen van de Amsteldrukkerij. Zelfs Gerrit Telders
uit Tiel. Die deed of hij toevalligerwijs in de stad was en maar eens aan kwam waaien,
zooals hij zei - Jan had hem een briefje geschreven. Hij deed vroolijk en grappig,
vond het blijkbaar een beetje bespottelijk, dat hij niet even bij z'n zuster, boven,
mocht gaan kijken. “Kom! Wat kan dat haar voor kwaad doen, Theo, zeg zelf, een
lachend gezicht!... Ben je bang, dat ik sentimenteel zal worden?... Dat nooit! Nee,
geen nood!’
Maar het werd hem toch niet toegestaan.
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Malligheid, hoor!’ was zijn laatste woord... Bij die gelegenheid bleek, dat Kee en
Saartje Baatz, die er juist zaten toen Gerrit binnenkwam, het eveneens overdreven
vonden, dat ze de zieke niet eens even mochten bezoeken. Ze hadden een glimlach
van verstandhouding en ietwat ironischen spot, toen het ook aan Gerrit werd
geweigerd. Daarna gingen ze spoedig te zamen weg en liepen er op straat nog een
poosje deugddoend over na te praten: ze hadden dan toch wel eens meer een
longontsteking bijgewoond, zooiets bizonders was
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dat nou niet, maar nergens werd ooit zoo gewichtig gedaan, och, dat kwam ook ze
waren bij Jan en Emma geen ziekte gewoon... Maar verantwoord was het niet,
verbeel-je dat er eens iets gebeurde, dan zouden ze Emma in 't geheel niet meer
gezien en gesproken hebben, geen afscheid genomen, verbeel-je toch!... Je moest
er niet aan denken, wat zou dát verschrikkelijk zijn! Och ja, d'r was maar een boel
naars in de wereld, dat was zeker!
Het gebeurde wel meer, dat visite-makenden elkander troffen. Dan behoefde er
niet zoo lang over Emma en haar ziekte gesproken te worden. Alleen telkens weer
als er iemand bijkwam. De familieleden en kennissen hadden elkaar altijd veel te
vertellen en allerlei te bepraten; de heeren moesten elkander hun meeningen doen
hooren over in-de-krant gelezen feiten van den dag; het gesprek werd dikwijls
geanimeerd; vooral wanneer Croes thuis was, wat opgewonden werd door de
hartelijke belangstelling en order gaf een glas sherry of port te presenteeren. Het
was wonderlijk zooals Keetje en Albertien, soms dadelijk na een meelijdend-klagerig
praatje over de zieke, in vroolijk lachen konden openvallen. Jeanne hoorde 't soms
boven; - ze trok dan een norsch gezicht, pruttelde wat in zichzelf; eenmaal zelfs kon
ze zich niet weerhouden op den grond te stampen - Sophie bleef altijd kalmer en
zichzelf gelijker, terwijl mevrouw Baatz voortdurend een zekere meewarigheid in
haar manier van spreken te houden wist. De heeren, die er soms ook een sigaar
bij opstaken, vergaten in 't prettige praten dikwijls wat ze bij 't binnen komen gezegd
hadden van groote haast, van maar even, héél even, te komen hooren. Zoo vulde
's middags de visite de anders bij daglicht altijd wat sombere zij- en binnenkamer
met een leven en beweging, die alle triestigheid en spanning-van-wachten er uit
verdwijnen deden....
Des te angstig-stiller, te drukkend-somberder voelden de achterblijvenden de
stemming in huis als de ooms en tantes dan weer weg waren gegaan, alleen de
geuren van hun sigarenrook en hun parfums nog na-wee-den in de gangen. Ze
trachtten dan ook met elkander opgewekt te blijven, gewoon, onverschillig-gewoon
te doen, papa vooral, die soms bijna echt-vroolijk scheen - Croes was hij immers,
de eeuwige optimist, die altijd de zonzij der dingen wist op te sporen; zich
goed-houden moest hij! - maar ze hoorden hun stemmen en kort gelach vreemd
wegsterven.... De atmosfeer om hen heen scheen die klanken niet op te willen
nemen.... Ook in het uiterlijk der dingen was niets dan droef-ernstige verwachting....
Overal en aldoor dreigde iets waaraan ze geen naam dorsten geven.... Ook voelde
ieder van hen wel vaag dat hij meer dan vroeger aan al de anderen was gehecht,
maar gaf er zich geen rekenschap van hoe dat kwam.
De meiden liepen op hun teenen door het huis; als ze de trappen veegden trachtten
ze het stooten met hun stoffers tegen het hout te vermijden; hun hoesten klonk
gedempt. Anna, het derde meisje, snikte zelfs nu en dan hoorbaar, bracht telkens
haar boezelaar voor haar gezicht, maar daar werd ze door de twee anderen in de
keuken over onderhouden. Dat was maar mooi-doenerij! Dacht ze soms dat Jansje
en Bet haar niet in het snotje hadden?... Nou, hoor, dan had ze 't mis!...
Theo worstelde vaak met een oud, angstwekkend gevoel: het was alsof zware
straf hem zou treffen, straf voor gepleegde nalatigheden en zwijgend verraad
Noortje daarentegen vond zich onverdiend geplaagd, miskend; zij voelde een
bitterheid, tegen het lot, en tegen de menschen. Ze dacht er telkens aan hoe ze op
kostschool dikwijls, als iemand onvriendelijk met haar geweest was, naar huis had
verlangd - en hoe het er nu was! Zoo somber, zoo treurig - en van haar werd geen
notitie genomen. Eerst al die vervelende zomer, toen die narigheid met Loe, en nu
weer mama zoo ernstig ziek.... Pa - wel lief, ja, de eenige nog die scheen te
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waardeeren wat zij deed, in het huishouden, dezer dagen..., maar meestal abstract....
En die Jeanne, die niet eens wou hebben dat ze ook wat aan mama's verpleging
hielp..., amper dulde dat ze aan 't bed kwam!... Ze was toch geen
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kind meer!... Ze wist er heusch alles van... van het leven.... Wat liefde was en het
huwelijk.... Alles!... Thuis kon je met niemand daarover spreken.... Ze waren zoo
anders.... Daarom begrepen ze haar zeker niet!... Akelig! Kwam ze 'r maar uit....
Kon ze maar trouwen!... Kwam een van die vroegere jongens nu nog eens terug....
Ja, maar... eerst moest mama toch weer beter zijn, 't gaf anders niets allemaal!...
Aan Bas werd geschreven. Hij was de eenige die, in zijn brief terug, het woord
‘dood’ noemde. Of er gevaar was, vroeg hij, of mama aan die akelige ziekte dood
zou kunnen gaan, of hij vooral dadelijk overkomen mocht, als dat eens zoo was....
Overdreven vonden ze 't allemaal. Weer zoo echt Bas, de oude sentimenteele Bas,
zooals hij vroeger naar jufs verhaaltjes zat te luisteren met een angstig gezicht.
Henk vond het vreeselijk gek, lachte er om, schimpte op zijn broertje; die scheen
nou nog van letterlijk niets eenig begrip te hebben!... Dood!... Wie kwam er nou
dadelijk met dood-gaan aan, wie dacht er nu maar subiet aan het allerergste!...
Bespottelijk!...
En zoo ongeveer dachten allen er over....
Inderdaad geloofde geen van Emma's kinderen, diep-innerlijk, dat hun moeder
zoo maar dood zou kunnen gaan, dat zóó iets mogelijk was in hun familie... Sterven...
begraven worden... en al dat heel erge, o, 't gebeurde wel bij anderen - je hadt van
die gezinnen waar telkens ongeluk kwam.... Maar bij hen?... Neen, het was veel te
verschriklijk, te groot; en er was ook immers nog nóóit zoo iets bij hen gebeurd!...
Je kon wel ziek zijn, erg ziek zijn desnoods, 'n beetje angstig, onbestemd-angstig,
ziek... nou ja!..., maar werkelijk dood-gaan - neen, dat konden ze zich niet indenken,
zelfs Ru nog niet, die ook even foeterde en schimplachte toen hij den brief van Bas
te lezen kreeg.... Mama was pas drie-en-vijftig jaar.... En altijd een flinke,
door-en-door gezonde vrouw geweest!...
Onmogelijk!...
En toch zei dokter Huigens een paar dagen later, aarzelig en met een bedrukt
gezicht, dat ze op alles voorbereid moesten zijn. Die dag zou de krisis brengen, zoo
verwachtte hij O, hij hoopte en... geloofde ook nog wel, dat mama het er door zou
halen - zij met haar weerstandsvermogen van wèl-door-voede vrouw.... Je had maar
aan Loes gezien, hoe dat hielp nie-waar?... Maar toch..., er was niets van te
zeggen.... Straks kwam hij terug.... Ze moesten zich kalm houden, hopen blijven....
Alles kwam nog wel terecht misschien.... Ja ja!... Maar te waarschuwen was toch
zijn plicht....
Toen scheen het of er plótseling een ongeluk gebeurd, of er nu pas, nu voor het
eerst, werkelijk gevaar, hevig gevaar dreigde.... God! Zoo in ééns, 't was een schrik!...
Ze dorsten elkaar niet meer aanzien.... De angst neep hun borsten en kelen dicht,
en ze voelden schaamte, berouw, een wrok tegen zich-zelven, over hun overmoed
van tot heden..., en vagelijk ook over vele momenten waarin ze onhartelijk waren
geweest tegen ma, haar met spot of kleineering behandeld hadden, of zonder liefde
aan haar gedacht.... Nu kregen ze er ook wel besef van, dat het leed hen te zamen,
heel dicht tot elkaar bracht - maar neen, neen, ze wilden het niet, nog niet; ieder
wilde alleen blijven, wrokkig-alleen met zich-zelf, en met z'n gedachten aan zieke
mama.
Jeanne met strak gezicht, strak-wijd-openstaande oogen, bleef als automatisch
en met geluidlooze bewegingen streng punctueel haar werk doen - het drankje
ingieten - het dek goed-hoog-dicht houden. Voor dit laatste behoefde ze trouwens
nu niet meer bezorgd te zijn; want mama lag meestentijds half-bewusteloos en als
verlamd neer; wel scheen ze 't nog heel benauwd te hebben; een klagelijk-kermend
gekreun kwam nu mee met iedere ademhaling.
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Noortje vluchtte op haar kamertje, ze gooide er zich op haar bed, en snikte, huilde
woest uit....
Maar 't onrustigst was Theo, hij liep al maar heen en weer, nu boven, op zijn
kamer, dan weer beneden in de suite of op de zaal, telkens bang dat hij Anna ergens
tegenkomen zou, en dat hópend tevens. Zijn bloed klopte hem soms zoo fel in de
borst, dat hij onwillekeurig luisterde of er in de buurt werd
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gehamerd. Angst, berouw, machtloos verzet, wrok of droefheid - hij wist niet wat
het meest hem zoo voortjoeg....
Ook Henk, toen die uit school kwam, en hoorde dat hij 's middags maar liever
thuis blijven moest, want dat de dokter gezegd had... er kon wel eens iets gebeuren...,
bleef een poosje als verstijfd van schrik en verbazing met open mond staan kijken....
‘Maar... maar... maar zeg...’ Verder kwam hij niet.
Aan Bas werd, 's morgens al, dadelijk nadat de dokter weg was, getelegrafeerd.
Hij kon er pas tegen 't eten zijn. Papa zou hem van de trein gaan halen... als dat
dan nog kon ten minste....
Hij, Jan Croes, was als doof en suf. Hij voelde geen armen en beenen meer, wat
die deden.... Een heftige ontroering als van schrik, kwam telkens in hem opschokken,
pijnlijk als een kramp, recht naar boven, naar zijn hoofd; het was hem dan alsof iets
in zijn lijf zwaar zwol en perste met rauw geweld om er uit te komen.... Maar huilen
kon hij niet.... Soms zat hij ook een tijd lang naast z'n vrouws bed, met een wanhoop
van machteloosheid en medelijden, te kijken naar haar gesloten oogen, haar heeten,
hijgenden mond, haar neus, die soms krampig werd dichtgenepen....
God, dat hij zijn geluk, het bezit van dat goeie lieve vrouwtje nooit beter
gewaardeerd had..., niet meer op haar gelet!...
Dan weer liep hij naar beneden, en praatte wat, op een zacht-vriendelijken, éven
maar weemoedigen toon - telkens geheel afwezig - met Noortje, Henk of Theo....
Hij dacht ook dikwijls aan den dood van zijn eigen ouders.... Hij wachtte maar,
wachtte... wist eigenlijk zelf niet waarop.... Op den dokter meende hij soms..., en
ging uitkijken voór aan 't raam....
Tegen tweeën hield er een rijtuig stil, werd er gescheld.... Nee, het was Ru.... Doch
even later kwam de dokter toch ook.... Hij liep zachtjes naar boven, groette zwijgend,
voelde de pols, luisterde lang aan de zwoegende borst der zieke....
Ze stonden allen om het bed, Croes, Jeanne, Ru, en Henk..., Theo in de
deurpost..., Noortje, huilend, alleen in de gang....
Plotseling knikte Huigens naar Jeanne, dan ook naar Croes.... Zijn gelaat was
ontspannen.... ‘'k Geloof dat ze 't halen zal’, fluisterde hij....
En in-eens snikte Jeanne op, droog op, met groot starende oogen... ‘Hè! heerlijk!’,
lispelde ze.... Croes had een trilligen glimlach, verdwaasd scheen hij even.... ‘Kalm
nou, kalm nou maar, hoor,’ zei de dokter, terwijl hij de dekens weer recht trok, ‘we
zijn er nog niet... maar... ja, ik geloof dat ze 't halen zal....’
Beneden praatte hij nog 'n poosje, bemoedigend, zei ook dat Jan zijn zoontje
gerust van den trein kon gaan halen.... Tegen zessen zou hij nog even komen
kijken....
En weer stonden ze er allemaal om heen, Bas nu ook, Bas met z'n vlekkig behuilde
gezicht, z'n gezwollen oogen en lippen. Onderweg, alléén in de trein-coupé, had hij
vreeslijk gehuild. Thans schenen z'n tranen gedaan te zijn. Krampachtig hield hij
zijn vader vast en keek smeekend-droef naar 't gezicht van den dokter. En toen die
weer had pols-gevoeld en geluisterd, en daarop geknikt, blijer nog dan de vorige
maal, en bedaard gezegd, dat ze nu konden gerust-zijn, rustig gaan eten, op hun
gemak, want het gevaar was voorbij..., kon hij het eerst niet gelooven, Bas... ‘Zou
het waar zijn, heusch’ vroeg hij Henk.... ‘Och, natuurlijk, jongen, wat dacht je dan?’
Hij wist niet.... Hij was zoo verschrikkelijk geschrokken van ma, die, bij zijn stilletjes
binnenkomen, de oogen even had opgeslagen;... gezién had hij toen... dat ze hem
niet herkende....
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Croes wist nu van Jeanne gedaan te krijgen, dat ze met de anderen naar beneden
gaan, hem bij mama laten zou. Hij bleef rechtop aan het bed zitten. Pas toen Huigens
en de kinderen allemaal weg en niet meer te hooren waren, en hij al een poosje
met Emma alleen, begonnen hem uit de prikkelende oogen warme tranen te wellen.
Ze kriebelden, langs zijn wangen neer, in zijn baard. Hij droogde ze af met z'n
zakdoek... en lachte eens.
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Gelukkige kerel was hij toch!
Wat kon het hem eigenlijk allemaal schelen, die zaken-ellende, die zorgen en
moeiten.... Hij gáf er te veel om!... Hij zou nu zijn vrouwtje weer krijgen, en 't oude
gelukkige leven thuis zou opnieuw beginnen....
Zijn vrouwtje!... O, geheel-en-al had deze ziekte hem aan haar teruggegeven....
Hoe hielden de kinderen toch ook van haar, en van hém; dat had hij genoeg
gevoeld.... Ja ja, goeie kinderen waren ze toch... die van Emma en hem.... En een
sterke band....
(Wordt vervolgd).
*)

Spoken
door Carry van Bruggen.
‘Kom erin, Breggie,’ riep bochel-Pietje, met haar schraal stemmetje moeilijk
oversnerpend 't ordeloos getier van 'n dozijn breimeissies, ‘maar trek de deur achter
je dicht, hoor!’
Uit 't nauwe, mistig-klamme gangetje strompelde, na knerperig dichtdrukken van
wrakke buitendeur, manke Breggie binnen. Om 't lawaaiig getetter, dat heet uit de
broeiig-duffe kamerwarmte haar tegensloeg, bracht ze, even, beide handen tegen
de ooren, die ook al beschut waren door 'n vreemdvormigen, zwartlakenschen kap.
'n Effen sjaal, zwart laken ook, met scherpe vouw-plooien, die de soepele stof in
gelijke vierkanten blokten, lei glad haar over den gekromden rug en daaronder uit
was, kil-proper, 't friesch bont boezel, bedekkend tot achter toe den valen, groenigen
rok. 't Smal gezicht, oud, toch zonder lijnenscherpte, bibber-blauwig nu van den
killen wintermist buiten, was dat van 'n in vreugde- en emotieloos kloosterleven
verdorde non. En ook haar kleeding van lakenschen kap, vreemdvormig, en dunne
zwarte sjaal was wel zoo, maar 't koud-glimmende, gestreken boezel,
blauwig-verwasschen, met de bengelende bandjes van achter en de plompe toffels
van bultig leer onder uit den zwarten rok, waren meer van 'n ouwe schoonmaakster,
armelijk-proper.
‘Jullie hê-'t-hier lekker wàrrem,’ hoofdknikte ze naar Pietje, die ze, kippig,
nauwelijks onderscheidde in 't langzaam neerzevend winterdagsche schemerdonker,
maar wier gewone plaatsje, naast 't driftig-smokende en licht-aangeroode potkacheltje
ze allang kende, ‘beterder as buite....’
Stilte viel.
Als Breggie kwam, manke-Breg-van-'et-Leger, met haar rare kap en sjaal, met
haar beef-stokkige, witte handen, griezelig mager, Breggie, in wie de lollige
boerendeerns iets kolligs aanvoelden, dat huiver gaf, werden ze, even, stil altijd.
In 't holle van den nacht lag Breggie te bidden, fervent en lang, voor de zondige
zielen van hen, die in den dood waren gegaan zonder genade, lag ze op 't kerkhof
tusschen de zerken, onder 't fijn geruisch van de peppels, die daar stonden.
‘Op 't kerkhof,’ zei ze soms, diep-geheimzinnig haar stem van oude, hysterische
non, daar zag je en daar hoorde je... veel, heel veel, meer dan ze vertellen kon en
dorst 'an de jonge meiden vooral.... Want die spotte maar... en die lache maar en
da's zondigheid allemaal, dat brengt ze in de hel.
In den kring werd nu, naast Pietje, plaats gemaakt voor 't kromme oudje en ze
zat, 't gezicht pijnlijk verplooid van moeizaam bukken, neerkrakend op de matten
zitting.
*)

Men herinnere zich het in het Maartnummer 1906 gepubliceerde breischooltjesverhaal:
‘Revolutie.’
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Buiten lag de winter... triest, klam. Sneeuw- en ijslooze polderwinter, met veel
weemoed van witten, vochten wind, en sloom-sluik neerschreienden regen. De
raamruiten waren dicht beslagen, en tusschen 't egaal grijze van dat vochtbeslag
streepte hier en daar 'n klaarder spoor van 'n langzaam naar onder tranenden
druppel. In 't nattig lijstje beneden uitvloeide die.
‘Bê-je nou in dà' weer nog noâ 't kerrikhof eweest, Breg,’ spot-meelijdend vroeg
Ma van der Kop. Zij, brutaal-stoere poldermeid, grof-bottig, ros-blond en van kaken
breed, was de eenige, die, maar niet te openlijk toch, spot durfde dringen tegen
Breggie's non-kollige heiligheid aan. Duvels en andere narigheid, praat van spoken
en geesten zei
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ze an d'r laars te lappen en ze was de eenige, die, als de winteravond donker lei
over 't achtererf van oud en krottig houten huisje, daaroverheen dorst om 'n turrefie
te halen uit 't stik-duistre rommelschuurtje over de zwarte, stinkende sloot.
Breggie ontging de spot niet. Stoelkrakend overbukte ze zich naar Ma, 't
nonnenhoofdje vooruitstekend onder den zwarten kap, terwijl de oogen, streng,
straffend te bepriemen zochten de roodkoonige, bête boerenlachtronie, met 't sproetig
voorhoofd, waarboven glad-op-gekamd vlashaarknoedeltje.
‘Nee Ma, op hede niet... op hede was 'k in 't Leger,... maar je weet wel, dat 't mijn
nooit te koud is enne te smerig bij-de-weg om op 't kerrekhof te bidden voor de
sondig... de sondig gestorrefene siele....
Haar stem, verstamelend in extase, driftig vlijmde door de stilte, waarin zich Ma,
afgebluft, toch nog pruttelend binnensmonds, nijdig achteruit bukte in haar raamhoek,
met breeden rug wrevelig beschurkend 't kozijn.
Rond de ronde, smerige rommeltafel, met z'n oppropping van grillig-geknipte
lappen japonstof en vette boterhampapieren, waartusschen kuiltjes uitgebult waren
voor de ruw-houten bakjes met grof sajetten ‘kloenen’ erin, wit en grauwig en
brandrood, waarvandaan de draad als 'n slap-bevend koordje leidde naar de
breikousen van de meisjes, zaten ze, in eerbiedig-verschrikte mondgaping, zwijgend.
't Werk hadden ze, de meesten tenminste, losjes hangen tusschen de half-open,
op 't tafelblad neergezonken handen, grofvingerig en in de schemering, die aankwam,
zacht-blauwig metaal-glansde hier en daar 'n gladde pen.
‘'t Sèl anders smerig weese nou,’ kwam Jans Boon dan en meteen begon ze, als
opgeschrikt, 't werk in de ineens opgelichte handen, machinaal-snel te bepieken,
dat haar blauwe kloen in 't bakje op de tafel kittig-nerveus ging heen-en-weer
rollebollen, 't draadje verstrakkend tot stevig gespannen, pluizig koordje.
‘Smèirig,’ schreeuwerig-aandikte Ma, blij, dat ze bluffen kon... ‘me klompe, die
bleefe temet steeke in de smurrie... en gien mensch, dat je sien, van main huis af
tot hierantoe... alleenig plasse en dras... enne 't kenaal... vast hoor... mit gollefe as
de see....
‘Nou maar, meissies,’ genoeg'lijkte bochel-Pietje, geel-spichtig juffrouw-menschje,
schamel en viezig, met tòch, in haar heele allure, iets van betere-komaf,... ‘hier isset
best... 'n warreme kachel... en 'n heet bakkie thee.... Mô-je hoore Breg, bij buûvrouw
Punt hêt den heele dag de kachel niet wille trekke... en 'n rook as de hel... kâ-je
begrijpe, hoe se sit, mit 'r strijkerij, en morrege Zondag....’
‘Nou, dâs 'n bakkie,’ lijsde Breg, 't slaplijnig oud-nonnehoofdje ernstig-plechtig
schuddend... ‘'t zal d'r in dút weer toch al 'n gedoe sijn mit 't dróge... en, net as je
sèg, Piê... morrege Sondag... mô-se d'r boel afleefere.’
‘'k Most 'r me broer-se hallefehempie anhale...’ ratelde, blij dat ze óok wat te
vertellen had, Trijntje Bont, valsch-vinnig ding, met kleine, groenige loeroogjes en
spits oud-wijfjes kinnetje, armeluis-kamerkleurtje op de slappe wangetjes... ‘maar
'n stànk... nòu ...en alles vol mit natte wasch... de wallem slaat je d'r teuge.... 't Is
main 'n stiek, fainstraikster... Sai liefer as ikke....’
Voldaan, met minachtend liptrekken, berukte ze forsch den strakken sajetdraad,
dat de bolle kloen in 't bakje ervan òp-danste, in grappig-woeste duikeling.
In de heete schemer, rond de knussige rommeltafel, genoeg'lijk opleefde de klap.
Veilig voelden ze zich in 't lage, hokkige kamertje, met de neer-hangende
groezel-gele balken-zoldering, met de berookte, vet-glimmerige behangselwanden,
waarvan 't blommetjes-patroon overal haast was verslobberd in egaal bruin, hier en
daar ook overplakt met brokken oude modeprent, nuffig-deftige kindergroepjes in
coquette kantjurkjes en fijne broekjes, mal die papieren rijkdom in 't vunze armoedje.
Lekker in de doffe warmte van snukkerend potkacheltje, voelden ze zich gestemd
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tot knussen schemerpraat. Buitenlicht grauwig nog doordrong 't kille raambeslag,
maar voor naaiwerk was 't al te donker toch. Alleen 'n enkel kleiner breimeisje deed,
op de tast, nog 'n rijtje trage steekjes.
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‘Nou Breg,’ kwam Pietje, ‘enne vertel me nou's, hoe was 'et in 'et Leger? Was
buûvrouw Skilp d'r... enne de paardeslachter... nou, hoe hiet ie... uit de
Klauwershoek... die 's ommers laast pas bekeerd?’
Pietje hoorde dolgraag van 'et Leger. 'r Zat 'n fantastisch zieltje in 't schrale en
afgeslobberde bochelmenschje. Van haar betere komaf bewaarde ze de vage
herinnering aan komedies, vroeger gezien, spektakel-stukken met optochten en
gevechten.... Optochten en gevechten, als er op de programma's stond. Blikkerende
uniformen, schitter-helmen... vlaggen....
Ze wist wel, dat ze d'r eigen had verdáán 'an de drank en ze vreesde, bij vlagen,
dat ze erom verdoemd zou zijn en dan bad ze, fervent en hevig, maar 't gaf haar
geen rust, geen zekerheid voor 't latere. Doopsgezind was ze, van 'r moeders geloof,
maar 'r vader was Roomsch geweest, en... zelf huiverde ze van de zondige gedachte
- ze dacht wel'ns, dat ze van hem 't had, dat 't Roomsche geloof d'r zoo an-trok, en
dat ze zoo heelemaal geen haat had tegen Roomschen, - wat je toch móst, feitelijk,
as protestant....
En nou zou ze, zoo zielsgraag, bij 't Leger zijn gegaan. 't Leger met z'n roode
vanen.... Bloed en Vuur... blòed en vùur... 't Leger met z'n bekeeringen... dat je voor
de Heer kwam en knielen mòst op 't platform... en dan sloegen ze op de trommen...
van teteretè... en op de tamboerijns... o, o,... en ze zongen en bidden dan... knielen...
knielen allemaal... de kinderen ook.... Stiekem soms ging ze erheen met Breg... en
genoòt er, 't fantastisch zieltje in schamel bochellijfje overspoeld van gebed en
dreiging, dreiging voor wie níet zich bekeerden, voor wie spotten.... Maar Gerrit wóu
't niet, Gerrit, die niks geloofde, niks en niemendal, die 'n vrijdenker was, 'r liet in 'r
kerk, maar 'r verbood te gaan naar 't Leger, dat hij, in lollig-dronken buien, nabauwde
voor de schaterende meiden, met woest gedans op z'n slappe beenen, en helsch
lawaai, dat hij brouwde met 'n tinnen lepel op 't vullisblik.
‘Nou,’ antwoord-kauwde Breg, ‘vol was-'et 'r nièt.... 't Weer was ôk niet mee,
watte? Maar 't was d'r prachtig, 't was der saalig....’ Extatisch vervolgde ze... ‘'t hêt
me gestèrrekt... ja, meissies, gestèrrekt het 't me... enne Piê, die jonge of'sier, dâ
knappe kereltje in se rooie trui, as diè singt... 't snerrept kepleet door je hart... mit
se ooge na bòofe... enne datte me allegaar sondaars... nou afijn... maar 'n ieder
kan se-n-eige béetere... beterder make....’ Dan, ineens afbrekend en neer-vallend
uit geëxalteerden dweeptoon in gewonen babbel van nieuwtjeskauwend bebbetje....
‘Weete jelui, wie of d'r was... dâ kleine meissie, dâ stumpertje mit dâ bràndrooie
haar, die d'r vader en d'r moeder laast gesturreve benne, allebei an de tiefes.... en
dâ nou laast, bij d'r oome, die skaresliep, so-maar de deur is uit'etrapt... 't is sonde...
se vràt teveel, see dâ wijf... mager as 'n stokkie... enne bientjes... enne se most
maar na 't weeshuis... noù, je wete, Piê, wàt 't is... 't griffemeerde weeshuis... se
krijge d'r kepleet skoenesmeer op d'r brood... enne de vader, die ranselt derop voor
'n futje... blauwe plekke as 'n vierduitstuk...’
Na uitweiding, ineens stopte ze, met 'n nuchter-onnoozel ‘wâ see 'k?...’ en dan
weer door, ‘o, ja, nou, dâ meissie... jij ken d'r wel, Trui, se hebbe toch bij jullie in 't
steegie 'ewoond... altijd rusie was 'r... se sat er onder te griene... 't snee je door je
hart....’ Langzaam aan ópging de stem weer in extase, verstrakte de oogen onder
zwarten, overhuivenden kap tot strakker kijk voor zich uit... ‘'k voelde-'n-et in me
hart... dat se dacht an de siel van 'r sondig gestorrevene vader... want die... die
kèrel... hij kàn niet sàlig weese... die drònk... die verdaàn s'n eige in de jenéver...
bidde voor 'm moet 'k... bidde... bidde... bidde....’
‘En toen?’ vroeg Pietje, om af te leiden. O, ze wist wel, dat Breg 't van haar wist,
al zei ze nooit wat... en kleintjes voelde ze zich in angst en schaamte, angst om de
verdoemenis, de groote, zwarte verdoemenis, schaamte, klein-aardsch, voor strakke
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Breg, streng-heilig, met 'r straf-kijkend nonnekopje... voor de meissies... die 'r
bejouwden. Was ze niet van véel betere komaf?
Had 'r vader 'r geen Fransch geleerd, dat ze nog sprak, 'n beetje...? Was ze niet
de
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júffrouw? Hulpeloos en kleintjes voelde ze zich. Waarom moest Breg dat nou weer
zegge? Van de drank....
‘En toen,’ antwoordde Breg,... ‘nou, as gewoon, hè, toê viele se neer, op 'et
plâ-form... de kindere ook... en wie s'n eige bekeere wou... bekeere wou... hij vroeg
't tot driemaal toe..., maar d'r wasse d'r geen op hede... geen nieuwe, sâ 'k segge...
enne dan sloege se op d'r lui trom....’
‘Och God’ klaagde Pietje, in weeke extase... ‘en ikke... ik zou d'r toch zoo graag
bijwille... en wà kan et 'm schele, an Gerrit, of ikke na 't leger gaan.... Hìj hoeft toch
niet....’
‘Gerrit... Gerrit’, somber-dofte van onder den zwarten kap straffe dreigstem van
kollig nonnetje... ‘voor die sâ 'k later bidde motte... as 'k et beleef....’
‘Op se graffie, wâ Breg?’ waagde Ma weer te spotvragen.... Maar dan ineens
zweeg ze, strakte de lach op 'r roodkoonige sproetentronie en Breg hield 't straffend
antwoord terug....
Aan 't ander eind van de tafel was, éven, snel opgevinnigd 'n ruzietje tusschen
twee kleinere meisjes. In 't luisteren naar Breg hadden ze 't met klemmende drift
woordjes-sputteren heen-en-weer niet gemerkt, maar nu, in-eens, viel 't kleinste
van de twee, armelijk groezelding, ondervoed en schamel in 't pak, met 't
dunnetjes-blond behaarde hoofd op de tafel, schreide, nerveus en nijdig, met
scheurende, haar diep-doorschokkende snikken....
‘Nou sèg...’ snibde na even gebluft-zijn 't buurtje, ‘kind, wat hè-je? Je lijk, fe'domme,
wel mal... wâ gegrien... ballek as je begrave wor....’
Toen allemaal door mekaar vragen, wat spichtig-kleine, altijd-bescheiden Dirrekie
voor ruzie had met dikke Jet Veerman, en schreiende Dirrekie porren in de schrale
ribbetjes, met plagerige duwtjes.
‘Enne sài... enne sài...’ griende Dirrekie, 't grauwig snuitje, als van 'n muisje spits,
met de rood-behuilde oogjes oplichtend en met vinnige breipen 't
onverstoord-minachtend kijkend buurtje bewijzend... ‘enne sai sait, datte d'r spoke
binne... witte spoke... sonder koppe en mit gate in haarlie rugge... sài sait 't... enne
ikke... nou durref ikke niet na huis... ikke mot 't donkere steegie bai Kollevers langes...
enne heulegaar allienig... d'r is d'r gienien van 't padje... ikke allienig... enne nou
gaan ikke niet... nou durref ikke niet....’
Overzenuwd knakte 't schreiende hoofd weer naar de tafel.... De anderen,
schrikverbaasd, zwegen even. Maar Breg:
‘'t Is sonde Jet... da's haides... wat jai daar seg... spoke sonder koppe... mit gate
in d'rlui rug... 'k kan d'r puur van grille... van de goddeloòse praat...’
‘Goddeloòs, goddeloòs,’ stug-brutaalde 't dikke kind... ‘as me groomoe 't sellef
'sien heit.... Mot sài derom griene... dâ wurrum... 'k sel d'r wel brenge’, minachtte
ze met even 'n blik naar zenuw-snikkend Dirrekie... ‘'t steegie van Kollevers langes....
‘Joù groomoe... joù groomoe...’ opdrifte Breg, kollig hoofdje met zwarten kap nijdig
bewegend... ‘jou groomoe segt d'r binne spòke mit gate in d'rlui rugge enne sonder
koppe... nou, en ìkke seg... as se sien hêt... dan is 't... dan is 't de dùfel 'eweest...
hum-zellef, hoor.’
Rillerig luisterden ze toe, de Roomschen, stil, bang voor bespotting, 'n kruisje
slaand, met snel gewoonte gebaar....
‘Maar Breg’, aarzelde Pietje, huiverig-bang, maar toch blij inwendig, te kunnen
grieselig-praten... ‘see je zellef niet, laast... datte d'r... nou... nou sèg... d'r zijne toch
spoke, nie?’
‘Spoke’, plechtigde Breg... ‘née, Pietje... née... née... die binne d'r niet.... Wat ikke
sie... op 't kerrekhof... enne sie met me eige ooge... dâ binne de geeste van de
gesturrefene mensche’.
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Stilte viel, na Breggies met plechtigen nadruk gezegde woorden, stilte, waarin ze,
ineens, allen de donkerte aanvoelden, die loom en luidloos 't heet-hokkig kamertje
was komen binnen zweven. En in die donkerte liepen kil-stekelige rillinkjes hun
langs den rug, met griezelige kieteling in den nek, onder de boven achterhoofdskuil
òpwippende vlasstaartjes. Dirrekie snik-griende door, 't hoofd op tafel, 't skelettig
lijfje in ouwerwetsch van achter toegeknoopt bruin jurkje, zenuwig doorschokt van
snikschokken.
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Angst, klemmende angst voor het stil-witte van kille spoken, begon heet op te broeien
in de stugge, botte boerenhersens.... Ieder voor zich, rillend, dacht aan den terugweg
straks naar huis; die 'n gebuur mèt zich hadden, met onder den angst 't
even-warmend weten van samen te zullen zijn, - maar de meesten, alléén, en
sommigen héél ver... dachtten aan de steegjes dan langs..., of aan 'n smal dijkje,
buiten, tusschen wijde, donkere plassen....
Maar ook van dichtebij kon 't komen, 't gruwelijk spoke-verschijnen.
Achter 't vitrage-gordijn, dat de binnenkamer afsloot, Pietjes éénige bewoonbare
vertrek tusschen werkplaats achter, en breihok voor, wisten ze, in 't stikkedonker
aan de muren hangen... oude prentjes... met poppetjes erop, lange zwarte poppen,
hier en daar gemerkt met 'n kruisje.
't Waren rare, griezelige prentjes; juffrouw had ze al jaren, van d'r moeder nog
zei, ze...; je moest naar zoo'n kruisje kijken, in stikkedonker... vijf-en-veertig tellen...
en... zònder knipperen. Dan eventjes oogen dicht... en open weer... en dan,
langzaam, zag je ze zweven tegen donkeren muur, soepel-wit in 't fluweelen duister...
langzaam langs den muur, hoog en laag.
Aan die prentjes dachten ze... en hoe die zwarte, fijne poppetjes, zich wel, ineens,
zouden kunnen losmaken en dóór 't strak-sluitend vitrage heen, aansluipen,
aanzweven naar binnen... en dan zoo griezelig-stil drijven blijven, wit en week,
tusschen hun hoofden... in 't donker... wit en statig....
‘Jelie hoeve niet bang te zijn... niemand hoeft er bang te zijn...’ somberde Breggie's
extatische beefstem in de duisterte... ‘dat's te sègge,’ steeg de stem, ‘as je gewéte
suiver is... as dat nie soo is... noù... noù....’
‘As ikke bid, 's nachts om twalef uur op 'et kerrekhof... tussche de steene... dan
ben ikke nog nie bang. Ik sie se loopen... de geeste... se kénne me... se segge...
bid voor me... bid voor me, Breg... 'k ben gesturrefe sònder genâ... bid voor me
Breg...’
Schril heeschte haar stem, terwijl ze, oogen strak onder nonnigen kap, herzei,
onbewust haast, dreunig cadansend de woorden 't heete donker met de angstige
kinders in... bid voor me... bid voor me....
‘Se binne béterder,’ hief zich, na plechtig neerzinken, de stem... ‘as 'n heeleboel
ménsche... se skelde niet... mànke Breg... Breg van 'et Leger... se binne sàcht, de
geeste van de gesturrefe mensche... en ikke... nee -, ikke bin heulegaar nie bang....’
Buiten begon, klaaglijk... de winteravond-wind omme te rommelen, met droef
aangesuis van vér... en even, zachtjes, klepperde 't raam. Dirrekie, half-bedaard
al... angst-gretig luisterend naar Breggie, die gezag had in spoke-dingen..., schrikte
op... gil-snikte opnieuw, 't hoofd neerploffend op de tafel.
‘Ballek soo niet, maid’, snauwde Ma, geprikkeld door 't schrille schreien... trachtend
met haar bottige vuist 't schokkende rugje te bestompen....
Angst, huiverende, kil-zweetende angst vulde 't donker-heete kamertje met de
onverstoord-ruttelende potkachel. Huivertjes krampten huid van nek en achterhoofd
samen. Bleekig, aan de glim-groezele wanden, plekten de modeprenten....
Weer was 't Ma, die met haar grove schreeuwstem stilte brak.
‘Zeg... tante Breggie... jai sou d'r 'n mensch kriebelig maoke... enne dá teuge de
nacht.... Lâme... in Jesesnaom de lamp ansteke... je stik in 'et donkers hier.... Waor
benne de lusefers?’
Plots, op Ma's vraag, door Pietjes brein schrikschokte het, in haar spichtig lijfje
èven op-bonsde 't bloed in fellen slag van hevig ontstellen... Jèses ja... de lusefers,
die had-se zelf weggenomen strakkies... van 'et plankie bove de kachel en 'r 't
kefoortje mee angestoke voor Gerrit-se-lijm. Voor haar oogen zág ze, duidelijk, 't
blauw dingetje, met de chocolabruine zijkantjes, kleintjes staan tusschen Gerrits
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pootig gereedschap, naast 't komfoor, met den vet-smeuigen lijmpot, de
lijmbeknoedelde kwast erin. En ze wist, dat er geen andere in 't breihok waren en
dat ze zoue mótte gehaald worre....
De lusefers... de lusefers... zenuwklopte haar hand, in vage hoop, tegen vettigen
slobberrok, waaronder de wit-katoenen zak bolde... ‘hei jij ze nie, Ma? Bij jou op de
richel?’
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‘Hê ik ommers nooit,’ grommelde Ma....
Maar Pietje luisterde al niet.
‘Breggie, Breg, hei jij bij-geval lusefers op sak... nou Breg... ka-je niks zegge?’
Breggie, afwezig, staarde voor zich uit, lippen-mummelend in 't lijnenloos, oud
gezicht. Haar oogen, nattig blauw, van vel-plooiige leden omwald, bedroomden
extatisch 't heette duister.... En ze antwoordde niet.
't Werd nu, op haar zwijgen, 'n koortszenuwig gestommel-zoek naar lucifers. Maar
afleiding gaf dat niet, 't dee alleen de angst-spanning stijgen. In ieders keel kropte
't verlangen naar 't nietige blauwe doosje, 't reddende, waaruit de gele lampevlam
zou komen, die 't duister met de wee-witte spoken verjagen moest. In de over lappenen papierberommelde tafel gretig grabbelende vingers sidderde de hoop, 't
licht-spanen ding, ineens, ongedacht, te grijpen en vast te houden....
‘Ze binne d'r niet... ze binnen d'r secuur nièt...’ angst-piepte bochel-Pietje en, met
schuwen blik naar de vitrage-bespannen glasdeuren, die je door moest en dàn de
donkere binnenkamer met de poppetjes - naar Gerrit-z'n-werkplaats... ‘maar àchter
binne se wèl... op de werrekbank... vlak naast 't kefoor mit de lijmpot.’
‘Nou mènsch,’ luidruchtigde Ma... hàol se dèn.... Onder 't luid-lawaaiige van haar
stem beefde de vrees, dat zij, die ommers altoos zei spoken en duvels lèkker te
lappe-an-d'r-laars, de lucifers zou moeten halen. En werachtig, ze was anders niet
bang. Ging ze niet héél uit 't schuurtje de turrefies halen? Maar nòu... maar nòu...
die Breg, dat daòze wàif... zou je gek maken. Wat daon ze hier, as se niks kon asse
se allegaor over stuur maoke?
Ze zag al wel hoe 't gaan zou... zij de donkere kamer door... en naar achter....
‘Haal ze dan... haal ze dan,’ nazei Pietje in haar kil-zweetenden angst, nijdig
nabauwend Ma's intonatie... ‘Haal ze zèllef... Jij het mijn niet te kommandeere, sou
'k zegge....’
En, in hun nerveuse bangigheid allemaal even vinnig en brutaal, praatten ze tegen
Ma, dringend... hoonend... vleiend listig 'n enkele... Ma, die àlles toch durrefde....
Dan, na even aarzelen tusschen haar vrees en de lust, blufferig groot en
heelemaal-niet-bang te doen, stond ze op....
‘Skàope... neturelek... mào weer... nou, f'r main part....’
Opgelucht nu zwegen ze, in 't donker wachtend; spektakelend drong Ma zich
tusschen stoelen en krukken door, bolderend nijdig haar lompe voeten tusschen de
verspreide klompen. De vitrage-bespannen deur kletterde ze open, met forschen
greep, en allen beluisterden ze de naar achter verdwijnenden stap, gedempt, van
haar plompe kousevoeten.
Even gestommel....
Maar dan opschokten ze allen, tot extatisch-starende Breggie toe... van fellen
schrik....
Gillend rende Ma de donkere kamer weer binnen, handen voor 't gezicht....
‘O... Jèises... Jèises... se binne d'r... se binne achter... de spoke mit witte koppe...
de geiste van de gestorrefe mensche....’
Luid stommelend, omschoppend stoelen en taboerets... rezen ze op, allen, in hun
uiterste overspanning na luguberen spokepraat in heet-donkere kamer... vielen
mekaar in de armen... o... o... gillend, schreiend om bescherming. Ieder moment
konden ze worden beet gepakt, bij den nek, bij de beenen, door de spoken, die vast
en zeker binnen zouen komen, van achter.... Woeste angst dee ze mekaar in de
armen knijpen, heftig pijnend... dee ze gillen, rauw, met wijde monden....
Maar Pietje, ineens, voelde 't door haar hoofd flitsen... wist wat 't was, 't naar
spokige achter, in de verlaten werkplaats.... 't Was 't witte rok-en-jekkie van juffrouw
Diets... juffrouw Diets, die bevallen most, helder wou zijn in d'r kraambed... 't witte
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jekkie, dat ze opgeflikt had, en toen maar uitgewasschen ook, en dat ze nou, over
de rieten juffer gespannen, had neergezet bij Gerrit z'n kacheltje, om te drogen.
Hier, tusschen de meide, zatte ze d'r maar an met d'r vingers, werd 't smerig, voor
't goed droog was.
Pietje stond op. ‘Meissies, stil...’ snerpgilde ze, ‘'t is niks... 't is juffrouw Diets d'r
witte rok-en-jekkie... anders niks....’
Maar gillend uit hun den heelen middag aangegloeiden spoken-angst, hoorden
ze niets....
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En Pietje, razend-opgewonden in haar drift zich verstaanbaar te maken... gilde
weer... ‘Kijk dan zellef meissies... 't is niks... 't is niks.’
Dan, wanhopig, rende ze naar achter, greep op de tast, toch griezelig om te zièn,
wat ze wist dat juffrouw Diets d'r rok-en-jekkie was, de lucifers van naast 't komfoor...
en teruggekeerd, stak ze, met gerinkel van fijnbroos lampeglas tusschen onzeker
bevende vingers, de lamp aan.
Uitgeput van opwinding en angst, schreiden de meesten nu, hangend tegen
elkaar, over rommel-beslierte stoelen, of staand tegen groezel-glimmige
behangselwand, 't hoofd in de gebogen armen, de koppen in 't plotse licht rood en
zweetparelend. Stikken voelden ze zich in overgloeide kameratmosfeer, en, boerig
beschaamd om de in 't donker gezochte omhelzing, lieten ze mekaar los... en 'n
enkele, aarzelig nog, begon te volgen Pietje, die 'n kaars had aangestoken en dapper
en noodend stond bij de binnenkamerdeur.
‘Gooi 'n deur ope,’ gilde Ma, zich van 't hoofd de zweetsliertende haren strijkend,
en meteen smakte ze, met 'n ruk, 't grijsbeslagen raam naar boven.
Kille mist-wind stroomde binnen, bewoei, griezelig-koud, de heetzweetende
koppen.
Dan kwam er, door licht en goede kou, bedaring, legde zich fel-opgebonsden
harteklop, begonnen ze te ontkomen uit de beklemming van Breggie's weeën
spokepraat.
En, dicht-bijeen, schoffelden ze naar achter, haastig passeerend de binnenkamer,
met snelbenieuwden blik naar de poppeprentjes, of die 'r wèl nog hingen in hun
lijstjes... en Pietje lei uit... nog eris... zie jelui, meissies.... 't Is juffrouw Diets d'r
rok-en-jekkie... juffrouw Diets, die netjes wou zijn in d'r kraambed.
Dan, op Ma's vragen, gaven ze toe, dát 't griezelig was, na zooveel éngen praat....
‘En nou gaone me nao huis,’ zei bedillig Ma en Pietje, even beduusd, om de nou
volgens haar heelegaar-niet-te-pas-kommende bezigheid, gaf, zelf rust verlangend,
toe.
In de kou-doorstroomde rommelkamer, tusschen de overal sliertende lappen,
zochten ze, plukharend, nerveus om weg te komen, d'r rommel van kappen en
mantels uiteen. Dan slobberden ze in de plunje... en zwaarklompklossend drongen
ze, als een kudde bijeengeklit... na vluchtigen groet, 't smalle gangetje door en de
straat op, ouwe Breg en Pietje alleen latend in killig doortochte rommelkamer, met
door 't wijd-open, gordijnlooze raam zichtbaar de sloom-slingerende lamp en 't
smukkerend potkacheltje in den hoek.
Medan, Augustus '06.

Boekbespreking.
Frans Erens, Litteraire Wandelingen, Amsterdam, S.L. van Looy, 1906.
Wandelingen?... ‘Het zijn eerder praatjes’, is men geneigd te zeggen, met een
variatie op een uiting van den heer Erens zelf, ‘het zijn eerder praatjes, maar...
kalme, aardige praatjes’. Bij ‘wandelingen’, zonder verkleinwoord, plegen wij óók
wel aan iets kalms en rustig-genotrijks te denken, maar tevens aan iets betrekkelijk
langdurigs, terwijl deze stukjes meerendeels zóó kort van snit zijn, dat men er twee
kan genieten onder het rooken van ééne sigarette.
Een titel is iets lastigs. ‘Praatjes’ zou toch ook weer niet heelemaal juist zijn
geweest. ‘Een Dans’ b.v. (bl. 311) is een stukje litteratuur dat uit Erens' vorigen
bundel, Dansen en Rhytmen, in dézen schijnt overgewaaid - zooals een zaadkorrel
uit een bloembed -; inderdaad, dit mooie brokje proza flonkert tusschen al de andere,
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wel geurige, maar niet zeer kleurige stukjes, als een eenzame roode anjer in een
groot bed reseda's. Misschien is ook deze nonchalance zoo gewild. Er zijn meerdere
sporen van een dergelijke, eenigszins ouderwetsch-zorgelooze artisticiteit in dit
boek waar te nemen. Men kan toch haast niet veronderstellen dat de heer Erens
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er niet om gedácht zou hebben zijn stukjes te dateeren en naar tijdsorde te
rangschikken. Neen, hij zal tot zich zelf gezegd hebben: het komt er niet op aan, en
ik wil mijn lezers toonen dat dit mijn welbewuste meening is: dat het er niet op
*)
aankomt ; ik geef hun dit boek niet om te bestudeeren, ik geef het hun als genoeglijke
lectuur, om wat in te bladeren, zoo nu en dan, wanneer iets zwaarders niet aan hun
stemming zou beantwoorden. Op die wijze zullen de welgeformuleerde waarheden,
die ik hier en daar in mijn boek weet staan, zich op een aangename, onpretentieuse
wijze aan hen voordoen.
Uitstekend! Ik heb er niets tegen. Maar als men het boek nu toevallig wél achter
elkaar en in ééne zit uitleest - juist omdat het zoo genoeglijk is dat te doen - dan
wordt men wat vreemd getroffen door b v. eerst het artikel over Verwey's ‘Brandende
Braambosch’ te lezen te krijgen, waarin over ‘De Nieuwe Tuin’ als vroeger
verschenen wordt gesproken, en daarna pas het stukje over dat oudere boek zelf.
Wanneer men, op bl. 118, gelezen heeft: ‘Ook schijnt het een feit te zijn dat de
menschelijke persoonlijkheid achteruitgaat, aan uitgebreidheid verliest, ineenkrimpt’,
en men komt dan op bl. 180 tegen: ‘Dat schijnt de omvang onzer zielen te eischen
en leidt ons naar de gedachte, dat sinds de laatste eeuw de menschenziel gegroeid
is’.., óf, gesteld dat men op bl. 246 heeft ingestemd met de uitspraak: ‘Het volk in
het algemeen kan niet de opperste rechter zijn over een gedicht of een schilderij’,
en men ontmoet dan op bl. 289: ‘Echte kunst moet door iedereen begrepen worden’
- nu dan zou men toch wel eens willen weten in welke volgorde van tijd deze...
uitingen (‘waarheden’ kan men hier moeilijk zeggen) zijn neergeschreven, en men
twijfelt eenigszins of zijn ‘laisser aller’, - hoe ‘bekoorlijk’ ook! - den schrijver Erens
wel in ieder opzicht ten goede komt. Deze twijfel wordt sterker, als men telkens op,
bepaald hinderlijke, drukfouten stoot, en ook wel eens op een slordigheid van stijl
*)
of woordenkeus , die men verbaasd is aan te treffen in het werk van een lettré van
zoo perfecte, ja dikwijls dandieuse keurigheid.
Niettemin - en zooals ik al opmerkte - dit boek vol fijn litteraire causerietjes geeft
een lectuur, zooals iemand, tot wiens dagelijksch werk o.a. het lezen van... nu ja,
állerlei schrifturen behoort, zich wenscht voor een luien vacantiedag. Kostelijk,
kostelijk!... Nergens behoeft men zich op te winden. De schrijver doet het ook niet.
Hij is een sceptische geest, die beseft, dat niets zóó waar is, of ook voor het
tegendeel is toch eigenlijk bizonder veel te zeggen.... Wie zou zich ongerust maken
over Erens' pessimistische verklaring (bl. 110). ‘Het is onmogelijk dat een groot
meesterstuk te voorschijn komt uit de hedendaagsche letterkundige ateliers’, wanneer
blijkt dat dezelfde criticus een bladzijde-of-wat verder meesterstukken ontdekt zelfs
in dat kleine, en helaas al weer bijna vergeten boekje: ‘Kinderen’ van Frits Roosdorp.
Een paradoxalen geest geloof ik niet dat men Erens zou mogen noemen, maar hij
heeft zijn stemmingen, en hij is veel te veel artiest om niet meer waarde te hechten
aan het precies weergeven van zijn zuivere gedachte, in élke stemming, dan aan
het onbestreden bezit van een mathematisch-logische, door dik en dun
doorgevoerde, staalhard consequente meening.
*)

*)

Vreemd schijnt alleen in verband hiermede het ‘voorwoord’ waarin de heer Erens o.a. zegt:
‘Veel ook in het gekozene moet gelezen worden met het oog op het oogenblik, waarop het
voor 't eerst verscheen’. Hoe zou dit mogelijk zijn? Elke datum ontbreekt!... Doch dit voorwoord
heelemaal lijkt een erg vluchtig geschreven stukje, dat men misschien het best doet maar
over te slaan, wanneer men geen verkeerden indruk van dezen schrijver krijgen wil. Het is
jammer, maar de heer E. zegt daar o.a. zelfs iets over de ‘waarheden’ in zijn boek, ‘waarheden’
die zouden ‘gegoten’ zijn.., enfin, iets zonderlings!... 't Is bepaald wat te haastig gegaan met
dat voorwoord.
b.v. een germanisme als ‘aanstrenging’, een gallicisme als het woord ‘nette’ op bl. 146.
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Sommige redeneeringen van den heer Erens zou men werkelijk bijna gevaarlijk
gaan achten - wanneer men niet wist, dat ze zoo diep niet gemeend, en misschien
eigenlijk meer gebaren dan redeneeringen zijn.
Verder wou ik alleen nog zeggen dat ik de causerieën over beeldende kunst in
dit boek vooral niet minder vond dan die over litteratuur, dat b.v. de stukjes over
Isaac Israëls (indertijd verschenen in Elseviers Maandschrift),
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en over Rodin, mij schijnen te behooren tot de inhoudrijkste en pittigste. Suggestief
en beminnelijk trouwens is bijna iedere bladzijde van dezen bundel.
En hiermede breek ik haastiglijk af mijn eigen praatje, mij herinnerend het zoo
juiste gezegde, gelezen op blz. 265 van Erens' Litteraire Wandelingen: ‘Wie kritiek
wil schrijven, leere denken in weinige woorden’.
H.R.

Frits Leonhard, Het Knechtje, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, zonder
jaartal.
Frits Leonhard heeft wel iets met Frans Erens gemeen. Hij is n.l. ook nonchalant-echt,
slordig-raak, werkelijk dikwijls even raak als slordig, even echt en pittig, als zorgeloos
en onnadenkend. Zijn vorige boekje, een bundel korte prozastukjes, Kleine
Bandeloozen geheeten, werd hier indertijd, en met warmte, geprezen als goed,
deugddoend werk; welnu, onze warmte voor Frits Leonhard's arbeid is er na lezing
van zijn ‘Knechtje’ niet minder op geworden, maar spijtig schijnt het dat hij dit nieuwe
boek heeft uitgegeven lang voor dat het áf, zelfs voor dat het behoorlijk gecorrigeerd
was!...
De heer Leonhard - het zij hier geconstateerd met het noodige respect voor een
volstrekt onbekende - is een jongen van wien men gaat houden zoodra men maar
iets van hem leest. Hij is eigenlijk niet wat men ‘knap’ noemt - een woord dat soms
op minder aangename wijze aan schoolsche leergierigheid herinnert - maar hij is
een écht talent, een natuur-talent, een schrijver van ras. Het ‘metier’, de compositie
in de eerste plaats - hij moet er nog bijna alles van leeren! Voorloopig schijnt hij
maar op te schrijven, zonder kennis van schoonheidsleer, maar ook zonder fratsen,
alles wat hem in den zin komt, en ziedaar, al roept men ook telkens hei! en ho! bij
de lezing, men moet toch erkennen dat hier nu eens iemand aan 't woord is, die...
nu, die nu werkelijk i e m a n d is, en minstens zooveel waard als een half dozijn van
onze allernieuwste, felle, hevige, episch-lyrisch-dramatische, neo-romantici!...
De kwestie is dat de heer Leonhard blijkbaar schrijft - omdat hij het niet laten kan.
Uit aandrang, uit liefde, of haat.... Wij moeten hem alleen herinneren dat het
publiceeren van een boek iets anders is dan het schrijven. Men kan het wel degelijk
láten.
Al heeft men nog zulke goede fragmenten van een roman in klad, dat is geen
reden om die maar vast uit te geven, in afwachting dat men later wel eens tijd en
gelegenheid hebben zal dien roman te voltooien! Was er zoo'n haast bij, Frits
Leonhard? Onzerzijds niet! Ons dunkt dat er waarachtig al haast genoeg in de
wereld is, en dat al wat goed worden moet ook de tijd van rijpen moet hebben....
Het is curieus, de drukfouten, die vele zijn in dit boek, hinderen hier lang niet zoo
zeer als in Erens' Wandelingen; ze hooren er zoo bij, ze versterken alleen nog maar
wat den voortdurenden indruk van... haastigheid.
En tóch... wat een aardig boek is dit ‘Knechtje’, bij hoe menige pagina hadden
we den schrijver de hand wel willen drukken!
Het verhaal waarvan dit boek fragmenten aanbiedt is dat van een loodszoon,
wiens vader op zee verongelukt. Hij, Peter, zal daarom niet naar zee gaan. Hij zal
een betrekking zoeken aan land en dan... vooruit zien te komen. Hij voelt een groote
werkkracht in zich. Zoo vertrekt dan Peter uit het zeeplaatsje, dat ‘open lag, vrij en
ruim in elke windstreek’, naar Amsterdam, en komt op kantoor bij Kip & Co., in koffie.
Hier wordt de jongen, die zich een Edison waant, ‘het knechtje.’ Hij woont bij een
neef, die reiziger is voor een andere firma en er bizonderen slag van heeft de klanten
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slechte waar ‘in te pompen’. Maar zelf raakt hij zijn betrekking kwijt, omdat hij dezen
slag niét heeft... noch ook verder eenig talent voor het leven op een kantoortje met
altijd gesloten ramen, en te midden van andere voor hun chef sidderende wezens,
van het mannelijk geslacht, die hem zelfs geen hand durven geven als hij heengaat,
uit vreeze te zullen deelen in den toorn des patroons.
H.R.
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Herman Teirlinck, De Doolage, Rotterdam, Meindert Bogaerdt Jr., 1905.
Herman Teirlinck, Zon, Verzamelde Beschrijvingen, Bussum, Van
Dishoeck, 1906.
Scherper contrast dan tusschen Frits Leonhard's naïef directe wijze van schrijven
en Herman Teirlinck's tranten en manieren is wel nauwelijks merkbaar. Hier is alle
gedachte aan naïveteit en directheid, maar ook aan zorgelooze nonchalance, verre.
Welbewust kiest Herman Teirlinck, voor ieder nieuw werk, of werkje, het genre, den
toon; niet voor hij het in zich voelt, kompleet en schoon, het als 't ware voltooid voor
zich ziet, hoort, ruikt, ja bijna betasten kan, zet hij zich tot schrijven neer, en dán:
hoe weet hij het vast te houden het denkbeeld, de kleur, den gang, den toon, hoe
nauw te benaderen vermag deze schrijver de gestalte die hij in zijn verbeelding vóór
zich... niet zweven, maar stáán zag! Iedere zin, elk woord, elke uitroep, zij worden
getoetst aan de ‘bedoeling’ en wel zorgzaam overwogen. Als een gedicht, een
sonnet, wordt dit proza te-zamengesmeed. Is het eenmaal áf - nu dan is het ook
goed, dan is er althans niets meer aan te veranderen.
Ja, knap is Herman Teirlinck in zeer hooge mate. En men zou geheel verkeerd
doen door hier aan het woord eenige hatelijke bijbeteekenis te hechten, want
geenszins hinderen laat deze schrijver zich door zijn knapheid in de preciese
weergave van zijn gevoel en zijn gedachten. Integendeel! Hij weet er, met een
wondere perfectie, den schijnbaar eenig-juisten vorm aan te geven.
Hoe het dan komt dat tóch zijn werk niet altijd diep in de ziel grijpt, niet altijd treft
door die schoonheid, waarover het minst te redeneeren valt, doch die wij als
gróótheid voelen?... Het kan dunkt me alleen liggen aan de diepte, de innigheid en
de kracht van het oorspronkelijke gevoel, aan de ruimte der gedachte misschien
ook wel, kortom aan de persoonlijkheid des schrijvers. Deze auteur wordt vaak in
een adem genoemd met Stijn Streuvels. Vergelijkt men de twee, dan bevindt men
dat Teirlinck het nog wint in rijkdom, van woorden en manieren, kleuren en nuances,
en ook in wat wel met litteraire eruditie en distinctie wordt aangeduid. Teirlinck is
inderdaad een zéér gedistingeerd talent, maar door Streuvels' werk gaat de adem
der grootheid. Het geldt hier het diepste, oorspronkelijkste verschil: dat tusschen
de zielen der schrijvers zelf. Een ‘noodlottig’ verschil zou men het kunnen noemen.
Het i s eenmaal zoo.... Nog oneindig minder dan aan een werk van Teirlinck is er
aan te ‘veranderen’.... Geen arbeid, geen eerzucht is daartoe bij machte....
Het boek ‘De Doolage’ bevat zeven prozastukken, die m.i. van ongelijke waarde
zijn, maar alle geslaagd - immers beantwoordend aan de bedoelingen des schrijvers.
Dit merkt men vooral aan de rust van den toon Alleen in het eerste - het werkje dat
aan den geheelen bundel z'n titel heeft mee-gedeeld - is, zoo wil mij toeschijnen,
niet op volkomen zuivere wijze scheiding gemaakt tusschen het reëele en het
*)
zinnebeeldige . Eerst na lezing van het geheel begrijpt men, dat de schrijver zijne
somber-ernstige gedachten, door den avondval op de heide gewekt, enkel symbolisch
heeft willen voorstellen als afkomstig van den hem toesprekenden grijsaard, dien
men aanvankelijk voor reëel bedoeld gehouden heeft.
Het tweede werkje, ‘Avond’, daarentegen schijnt mij kristalzuiver en het mooiste
in den bundel. Het geheel ‘realistisch’, alleen op zekeren vaag-geheimzinnigen toon,
daarin verhaalde is tot beeld geworden, tot ‘verbeelding’ van avondstemmingen.
Het stuk heet zeer terecht ‘Avond’; er is blijkbaar niets anders mee bedoeld dan
*)

Hierop is trouwens reeds gewezen door Van Deyssel in het Dec. nr. (1906) van de ‘XXe
Eeuw’.
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indrukken te geven eerst van naderenden, dan van geheel voltrokken, reeds
nachtelijken, avond-op-het-land. Het slot - ook dit is door Van Deyssel in zijn studie
over dezen bundel met treffende juistheid opgemerkt - het slot geeft inderdaad de
mysterieuse verschrikkelijkheid der duisternis aangrijpend-krachtig weer.
‘Mei-onruste’ - het verhaal met het oude motief der elkaar om een meisje in een
tweegevecht doodende broeders, heeft mij minder diep getroffen. Het lijkt mij te
lief-idyllisch gedaan. Mij dunkt dit motief moet met grooter, grootscher, en tevens
eenvoudiger pathos worden uitgewerkt - als 't ware in
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bijbelschen trant - wil het den gewenschten indruk maken. Dit is ook zoo begrepen
door den Vlaamschen schrijver Piet van Assche die hetzelfde gegeven in zijn bundel
‘Marcus en Theus’ behandelde. Doch deze mislukte bij gebrek aan kracht, hij reikte
te hoog - iets wat men van Teirlinck wel uiterst zelden zal kunnen zeggen.
Ook ‘In de Mist’ - het onverwacht uit omringende duisternis en mistwolken in een
gelukkig arbeidersgezin komen binnenvallen van een ‘vreemdeling’, wiens eenzaam
geluk, met een misdaad begonnen, ver boven het gezins-huiselijke in hooge vrijheid
schijnt uit te leven - ook dit werkje o v e r t u i g t m.i. niet genoeg, doordat het den
toets der grootheid ontbeert; men vraagt zich o a. af of de schrijver het zich niet te
gemakkelijk maakte toen hij een eenvoudig arbeidersmilieu voor deze vertelling
koos.
Een meer kompleet genot verschafte mij ‘De Vurige Doorn’, de geheel
‘gefantaseerde’ en in pathetischen mineurtoon gezette liefdesbekentenis van een
meisje voor een jongen man, met wien zij is opgevoed, een biecht wel te verstaan,
die verbeeld geschreven te zijn, nadat de geliefde met een andere vrouw het ouderlijk
huis is ontvlucht. Den vorm, den toon, de woordenkeus van deze bekentenis (brief?
dagboek? wat is het eigenlijk? het blijkt niet en het kán ons ook niet schelen), deze
geheele schrijfwijze, hoe ‘onrealistisch’ zij ook moge zijn, wij aanvaarden haar
terstond en volkomen. De klank is zuiver en n a t u u r l i j k . Een dieper, rijker gemoed
dan dat van dezen schrijver had misschien nog dieper innigheid van uiting gevonden,
Herman Teirlinck kon geen zuiverder verwoording, geen beter-geëigenden,
*)
dichterlijker vorm, voor 't geen hij hier geven wilde, gekozen hebben .
Hierna volgen nog ‘Het Wiel’ en ‘De Wonderlijke Mei’, twee verhalen, waarin
romantisch-realistische en symbolieke motieven op uiterst knappe en distinctievolle
wijze dooreengeweven en tot fraaie eenheden gemaakt zijn maar waardoor, althans
ik voor mij, toch meer getroffen werd als door iets verbazend merkwaardigs, uiterst
kunstigs, dan door - iets schoons. Ik maak hierbij een uitzondering voor het eerste
hoofdstuk van ‘De Wonderlijke Mei’ dat ik magnifiek gevonden heb.
Van geheel andere, mij persoonlijk sympathieker, zijde toont zich de schrijver Herman
Teirlinck in ‘Zon’, een bundel ‘beschrijvingen’. Laat u vooral niet afschrikken, lezer,
door dit, u wellicht eenigszins droogtechnisch in de ooren klinkende woord. Men
kan immers ten slotte ál wat geschreven is een ‘beschrijving’ noemen; wie schrijft
beschrijft zijn onderwerp,
Alleen op de eerste acht van deze tien prachtige prozastukken, d.w.z. op de eerste
129 van deze 258 bladzijden (dus precies op de helft) is het woord beschrijving in
engeren zin toepasselijk, en dan nog alleen wanneer men het als
s t e m m m i n g s b e e l d op te vatten gelieft. Inderdaad, stemming, in wijden zin,
innige studies van stemming geven deze eerste acht werkjes; ik kan er u hier
onmogelijk een overzicht of vluchtig begrip van geven en moet volstaan met de
mededeeling, dat ik er, met een diepe aandacht, en als met kleine, langzame teugjes
van genoten heb. Wat ik wel de állermooiste vind, die van de beide schaak-spelende
oude heeren of die van het vrijerijtje tusschen Philemon en... Martha, ik zou het u
*)

Wie belangstelt in deze dingen vergelijke eens den toon-en-trant van dit proza met dat van
Top Nae'ffs ‘Stille Getuige’, waarvan in het Dec Nr. van dit tijdschrift sprake was Ook deze
schrijver, Teirlinck, ‘stelde eerzuchtig voorop’ een ‘streven naar dichterlijkheid’. Hij k ó ó s
zijn toon, een geenszins realistischen, maar pathetischen, maar g e d i c h t s - t o o n . En zijn
eerzucht - vooral niet met ‘ijdelheid’ te verwarren - bleek met zijn aard van vermogens in
overeenstemming te zijn.... Dit wil natuurlijk niet zeggen dat eenzelfde gegeven niet even
treffend en dichterlijk in realistischen trant behandeld zou kunnen worden. Evenals, naar ik
meen, in de overige kunsten, zoo is m i ook in de litteratuur élk genre evenwaardig; er is geen
hooger of lager; er is alleen zuiver en onzuiver, bereikt of niet bereikt; het verschil tusschen
twee zuivere kunstwerken schuilt alleen in de persoonlijkheden der auteurs.
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waarlijk niet kunnen zeggen. Alle zijn ze van een lichte zonnigheid, sprankelend,
ook van geest. Sterker verbindend dan een ‘gedachte’ zou kunnen doen, schijnt en
blakert, vuurt en flonkert door al dit proza heen de heerlijke ál-vermooiende zon.
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De negende en de tiende ‘beschrijving’ zijn eigenlijk meer, eenigszins
Guy-de-Maupassant-achtige, ondeugende novellen. Ik weet wel - de titel is daarom
niet onjuist - ook daar overal is de zon, is véél ‘zon’, maar toch... niet het minst in
de overdrachtelijke beteekenis van gloed, zonnige wármte, zuidelijke lichtlevendheid.
Het is van de dartele speelschheid der zonnevlekjes in een lindenlaan, van de wellust
eener poes, zich koesterend op een zon-beschenen kozijn, van de open
voorjaarsluwte die oude heeren verliefd en jonge vrouwen wild-luidruchtig maakt
dat deze verhalen indrukken wekken.
Ik zal ook de geschiedenis van mijnheer Antie, dien avond in Brussel, hier maar
e

niet oververtellen, en ook den fijnen, achttiende-eeuwschen toon der 10 ‘beschrijving
- die van den goedigen ouden satyr en zijn peinzigen jongen neef maar liever enkel
te raden geven....
Scheiden wij voor ditmaal, met een hartig woord van dank voor deze zijne
zonnegave, voor dit kostelijk boek van zomersche rijpheid en rijke oogst-belofte,
scheiden wij voor ditmaal van Herman Teirlinck, dien ik zoo oprechtelijk hoop toch
te laag gesteld te hebben toen ik hem - daareven - een eindje onder Streuvels
schoof.... Dit is zeker: ook hij is een schrijver op wien oud Vlaanderen trotsch mag
zijn, en... Bussum niet minder!
H.R.

Nieuwe kinderboeken.
Onze Oude Versjes, geïllustreerd door C. Spoor, Amsterdam, H.
Meulenhoff.
De heer C. Spoor schijnt niet het meest uit te munten door de oorspronkelijkheid
van zijn gedachten. Verleden jaar gaf hij ons een nieuwe, verfraaide, ver-liéf-de...,
maar toch eigenlijk niet verbéterde editie van Piet den Smeerpoets. Door dit nieuwe
boekje worden we weer onmiddellijk aan Nelly Bodenheim herinnerd, en dit werkt
nu ook niet bepaald in het voordeel van den heer C. Spoor. Deze teekent goed, is
blijkbaar een opgewekte en met kinderen meevoelende natuur, heeft smaak en
zekere zwierige elegantie. Maar men moet niet denken aan mejuffrouw Bodenheim,
aan haar pittigen geest, haar snaaksche joligheid, haar opmerkingsgave, want dan
krijgen deze prentjes iets zoets en tams, iets dat wel vriendelijk aandoet, maar...
spoedig verveelt....
Het boekje is evenals het vorige, dat van den geciviliseerden Smeerpoets, met
veel zorg uitgegeven.

Sneeuwwitje, opnieuw verhaald door G. Van der Hoeven, geïllustreerd
door W.C. Drupsteen, Amsterdam, D. Coene & Co.
Met zijn frissche, heldere, misschien wel wat ál te helle, maar toch niet bonte, nergens
schreeuwerige kleuren maakt dit, op oudere engelsche geïnspireerde, prentenboek,
een blij vroolijken indruk. Juffrouw Drupsteen, schoon blijkbaar meer ‘sierkunstenares’
dan illustratief talent, maakte toch ook van de eigenlijke prenten iets prettigs om te
zien. Zij is een beginnelinge en zal het wel beter leeren. En zoo moeten we wellicht
ook zeggen van den heer G. v.d. Hoeven, die Sneeuwwitje ‘opnieuw verhaalde’ -
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waarom eigenlijk? was het dan vroeger niet goed verhaald? - De heer v.d. Hoeven
heeft den rechten toon nog niet te pakken. Zijn zinnen zijn dikwijls ‘meesterlijk’ - in
letterlijken zin. Woorden als ‘echter’ en ‘reeds’ - en ook ‘dooden’ en ‘haten’ passen
niet in een verhaal voor heel jonge kinderen, zooals toch ‘Sneeuwwitje’ moest zijn,
niet waar?
Der jeugdige uitgeversfirma alle lof! Het maken van boekjes als dit is een kostbaar
en, in een klein land als het onze, gewaagd ondernemen, dat ons aller aandacht
en steun verdient.

Bloemenkindje, Sprookje van Goed en Kwaad, door G. van der Hoeven,
Amsterdam, D. Coene & Co.
Dezelfde heer G. v.d. Hoeven, die Sneeuwwitje opnieuw verhaalde, heeft dit ‘sprookje
van Goed en Kwaad’ geschreven, en ditmaal heeft de heer D. Coene er prentjes
bijgemaakt, en het uitgegeven tevens. Ik vind dat ook hier de teekenaar beter
geslaagd is dan de schrijver. In een prospectus dat ik bij het boekje ontving, wordt
‘Bloemenkindje’ een ‘natuursprookje’ genoemd en ons meegedeeld dat het doel
van den schrijver was: zooveel mogelijk de natuur getrouw te blijven. Dit schijnt
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mij toe aldus te moeten worden verstaan: de heer G. v.d. Hoeven heeft getracht ‘de
natuur’ - dat wil hier zeggen eenige eigenaardigheden uit het leven van dieren en
planten - te beschrijven, zooals hij die kent, er zoodoende belangstelling voor in te
boezemen. Dit laatste is hem, dunkt me, hier en daar ook wel gelukt..., maar het
ware toch te wenschen dat deze auteur, schrijvend voor kinderen, ook aan hún
‘natuur’ wat meer ‘getrouw’ gebleven was. Kinderen toch plegen zelf nog zeer
‘natuurlijk’ te zijn, en volzinnen als deze: ‘Reeds stond de dagvorstin hoog aan den
hemel toen Rosa op een warmen Juli-dag het huis ontvluchtte, om het bosch en
zijn bewoners haar morgengroet te brengen’... ik weet het niet, maar ik zou zoo
denken dat de kleine lezers er meer door zullen worden verbaasd dan bekoord! Ik
houd het er trouwens voor, dat ook de heer v.d. Hoeven zelf zich niet altijd precies
rekenschap gegeven heeft van de beteekenis zijner woorden. Schreef hij b.v. niet
(bl. 5): ‘Wie zou ook treurig kunnen blijven, als aan zijn voet blauwe en witte
boschklokjes l u i d e n !’ (Ik spatieerde, H.R.).

Kinderleven, tien schetsjes, door N. van Hichtum, geïllustreerd door B.
Midderigh-Bokhorst, Bussum, Van Dishoeck, 1906.
Neen, voor kinderen schrijven, natuurlijk en prettig, een kind met kinderen zijn, dat
verstaat mevrouw van Hichtum beter! Wij wisten het trouwens al lang van haar.
Deze tien schetsjes zijn weer een kostelijke bijdrage voor onze kinderbibliotheek.
Leuk-nuchter, echt hollandsch-humoristisch, zet deze schrijfster haar verhaaltjes
met vaste hand neer; er is altijd zoo iets opens en kloek-recht-uits in alles wat N.
van Hichtum schrijft. Geen sprake van mooi-doenerij bij haar! Geen sprake van
‘verdichterlijking’, van dweperige opwinding voor ‘natuur’ of ‘kind-leven’ - en toch
zoo vol poëzie; is dat niet het ware?...
De prentjes in dit boekje lijken mij ook precies wat ze zijn moeten, échte illustraties,
nauwkeurig getrouw aan de tekst en den indruk daarvan versterkend. Wij lieten er
hier eentje afdrukken; het is dat, waarmee aanvangt dat vermakelijke verhaaltje van
‘Hoe papa Jan en zoontje Jan de huishouding deden’.
H.R.
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Kalenders.
De tijden dat de drukkersfirma's wedijverden, om op den Koppermaandag met een
fraaien kalender elkander den loef af te steken en hunne prestaties op typografisch
gebied te doen zien, zij zijn eenigszins gewijzigd. Wel geeft men nog zijn clientele
een maand- en dag-wijzer, maar meer als een noodzakelijk kwaad omdat de
concurrenten het ook doen. Van een bepaald persoonlijk karakter getuigen dan ook
weinige dezer kalenders, en ze beginnen alle min of meer een zelfde type te krijgen.
Naast deze drukkers-kalenders, kwamen meer en meer de kalenders door
kunstenaars op picturaal of decoratief terrein ontworpen en verzorgd. Engeland gaf
illustraties aan romans van beroemde auteurs ontleend, Frankrijk vond o.a. in Mucha
en Grasset bekwame artisten in dit genre, ook in Duitschland verschenen specimen,
als de bekende Otto Hupp-kalenders, en ten onzent kan men wijzen op de helaas
gestaakte uitgave van Dijsselhof, Nieuwenhuis en Lion Cachet, op de kalenders
van Hoytema, op die van Rueter en enkele anderen.
*)
Hoytema's kalender heeft zeker in niet geringe mate zijn belangstelling en succes
te danken aan de omstandigheid, dat het juist iets meer is dan een simpele aanwijzer
van dag en maand, wel heeft hij aan het cijfervak de ruimte en duidelijkheid gegeven
die het toekomt, maar daarbij als verheugenis voor iedere maand een litho gemaakt,
den onvergelijkelijken dierenkenner typeerend. Waar zijn liefde in den beginne reeds
naar de vogelenwereld uitging, daar geeft hij dit jaar in zijn kalender ons ‘de vogel
van de maand’. Juist deze teekeningen zij doen u de afgescheurde bladen bewaren,
en de plaatjes inlijsten, zie slechts even zijn grauwe lijster, zijn eenden, zijn blauwen
reiger, of het vogeltje in het oeverriet. En al weten wij nu wel, dat strenge theoretici
te velde zullen trekken tegen het decoratief verband van de cijfers, de omlijsting en
die plaat, ik geloof niet wij in dit geval de maatstaf zoo angstig moeten aanleggen.
Door kleur en toonaspect zijn de bladen toch één geheel geworden, de cijfers zijn
duidelijk en goed leesbaar, en de vogels zijn ons iedere maand een genoegen om
op te kijken, dus van welke zijde ook bezien is Hoytema's kalender een uitgave, die
wij niet gaarne zouden missen.
*)
Rueter's kalender gaat van een eenigszins ander principe uit. Primo om voor
kleine beurzen iets te maken dat aangenaam aan den wand doet, en secundo om
zoo praktisch mogelijk groote en duidelijke cijfers te geven, niet meer dan
noodzakelijk geornamenteerd. Het indigo met bruin rood, misschien ook iets, de
geschulpte omtrek en de bloemetjes doen aan als een aardewerkschotel die men
tegen den wand hangt. Ook het grove van het bordpapier stempelt het geheel tot
iets wat men oudtijds als volkskunst zou aanmerken, m.a.w. iets dat niet direct de
pretentie heeft van ‘kunst’ te zijn, maar door kleurcombinatie, door stofkeuze, door
een aardig randje of motiefje tot een smakelijk ding geworden is. Een spreukje op
elk blad in krulletters is een afwisseling voor de maand.
†)
Zijn andere kalender, voor verjaardagen bestemd, en in vier bladen door kleur
en ornamentatie de jaargetijden symboliseerend, heeft minder het karakter van
zoo-uit-één-stuk te zijn gedaan als de vorige. Het grijs met rood, het geel met groen
is in goede harmonie, de ornamentaties grijpen zich aardig om de witte kolommen,
maar toch missen wij de samenhang die de eerste zóó kenmerkte.
**)
Een vierde kalender, die, al is zij nog niet als zeer geslaagd te beschouwen,
toch vermeldenswaard is, ontwierp de heer A.W. Kort. In verdeeling en opzet gelijk
*)
*)
†)
**)

Uitgave S.L. van Looy, Amsterdam.
Uitgave S.L. van Looy, Amsterdam.
Uitgave D. Coene en Co. Amsterdam.
Uitgave Scholtens & Zoon, Groningen.
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aan die van Reuter, versierde de heer Kort het schild met de teekenen van den
dierenriem, waarschijnlijk zooals hij wel eens elders gezien had. De bladen zelf
dragen telkens verschillende bloemetjes, passende in de maand.
Een streven naar eenvoudigheid zit er bij voor, dat aanbeveling verdient, en ook
deze kalender gunstig onderscheidt bij wat plaatwinkels ons wel eens bieden.
R.W.P. JR.
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JAMES MC.NEILL WHISTLER. NAAR EEN BUSTE DOOR SIR EDGAR BOEHM.
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Wat van Whistler te Rotterdam,
door Joh. de Meester.
Om den Rotterdamschen Kunstkring ben ik eens, in den nacht, beschimpt door de
Rotterdamsche politie.

STRAATJE. (LITHOGRAFIE).

Jan C., bijgenaamd De Vos, Frans Netscher en Willem Royaards hadden een
grootsche gedachte gekregen. Royaards lei me de plannen uit. Hij woonde in de
Aert - van - Nes-, ik in de Oldenbarneveltstraat, twee ‘dier rechtlijnige nieuwe straten,’
die Van Groeningen tot welsprekendheid voerden op de eerste bladzij van M a r t h a
d e B r u i n . Nu was Royaards er welsprekend. Vier, vijf-, zesmaal voltooiden we,
in de nachtelijke stilte, die te Rotterdam zoo balsemend valt over dagelijksche herrie,
een slenter om den wiskunstigzekeren vierhoek van de twee genoemde straten met
twee nauwer verbindingswegen. Royaards was nog in den goeden N o o d l o t ' s en L o t o s '-tijd. Maar de stem, die later het land door zou klinken met S a ï d j a h
en de K r u i s s p r o o k , was reeds dermate ontwikkeld, dat er plotseling een agent
op ons afschoot en barsch met veel vreeselijks dreigde, daar hij onze ruzie ontaard
vond in een nachtelijk burengerucht. Dat we vreedzaam liepen te praten over
schoone stichtingsplannen, wilde de domme man niet gelooven.
Grootsch was werkelijk het plan! Théophile de Bock, bohémien en goedhartig,
had tegenover het lange-jasserig Pulchri een Haagschen Kunstkring gesticht, voor
de jongeren in hun werkpakjes; waarom zou men nu niet ook een Rotterdamschen
Kunstkring maken? Wat wilde zeggen: een club, societeit, als in Den Haag boven
de Passage. Ook Rotterdam had immers een passage, nog triester dan die, waar
De Bock in beland was, en eveneens met lokalen te huur. Het domicilie was dus
gevonden. Maar pour faire une omelette, il faut des oeufs. Hier had men de pan,
maar de eiers ontbraken. Zoo talrijk als kunstenaars in den Haag zijn, zoo schaarsch
zijn zij te Rotterdam.... Het wèrd een ‘pan,’ in anderen zin. Zelfs hebben we plechtig
‘secties’ gemaakt, voor de verschillende schoone-kunsten; we hielden deftig
vergaderingen... maar de Kunstkring is eerst iets geworden, toen hij niet langer een
kunstenaarskring, zonder kunstenaars, trachtte te wezen.
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Sedert heeft hij zich krachtig ontwikkeld
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AQUAREL.

als een vereeniging, bestuurd door kunstlievende leeken, onder wie er steeds
enkelen zijn, die niet slechts over tijd beschikken, maar die meer altruïstischen ijver
kunnen ontwikkelen dan een aan eigen werk overgegeven artiest. Vandaar, dat de
geestkracht van ons bestuur meermalen met recht is tot voorbeeld gesteld aan
leiders van artiesten-genootschappen.
De Rodin-tentoonstelling, waarover ik indertijd in E l s e v i e r heb mogen schrijven,
is van dien lust-tot-aanpakken - koopmans-energie, voor kunst gebruikt - het
schoonste resultaat geweest.
Dit jaar had men zich veel voorgesteld van ‘een Whistler-tentoonstelling.’
Londen was daarmee zoo prachtig geslaagd en uit Londen had men hier steun.
Maar... bij een vergelijking met de Rodintentoonstelling kan, wie in kunst waarlijk
belang stelt, zich verheugen, omdat het mindere succes bij het pogen om werk van
Whistler bijeen te krijgen, kan uitgelegd als een nieuw bewijs, dat de dood een
kunstenaar wreekt. Het Kringbestuur heeft voor deze tentoonstelling niet minder
moeite gedaan en aan deze tentoonstelling niet minder werk gehad dan voor en
aan de Rodin-tentoonstelling. Toch is er van een ‘Whistler-tentoonstelling’ geen
sprake kunnen zijn. En dit niet, doordien alle menschen in Engeland en Amerika
weigerden hunne Whistler's te zenden naar het land, welks regeering zoo kleinzielig
was geweest, de Whistler uit het Rijksmuseum voor de tentoonstelling te Londen
te weigeren. Neen, de onvoldoende antwoorden op de uitnoodigingen voor Rotterdam
moeten verklaard uit de enorme waarde, welke alles wat van Whistler is, gekregen
heeft. Zoo heeft deze tentoonstelling bestaan uit een enkel schilderij, een werk uit
de jeugd van den kunstenaar, zestien aquarellen, tien of elf pastels, en een paar
honderd etsen en litografieën. De minutieuze zorg, waarmee elk van deze prenten
was ingepakt - alle glas met papier beplakt, opdat het, brekend, de prent niet zou
schaden - heeft aan het bestuur veel werk gegeven. Maar hoe stonden ze ook
geprijsd! Honderd pond voor een ets!... Had dan de heer C. Bakker, de secretaris
van de Londensche Whistler-tentoonstelling, gelijk, die in de voorrede van
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HAVEN VAN VENETIË. (ETS).

den catalogus der Rotterdamsche verzekerde, dat Whistler, ‘met Rembrandt, De
Meryon en enkele anderen tot de allergrootste zwart-en-wit-kunstenaars mag
gerekend worden’?
***
Vooral die vergelijking met Rembrandt heeft aan de sympathie voor deze
tentoonstelling kwaad gedaan.
Zijn wij Hollanders te gastvrij? - Ook geestelijk zijn wij altijd een land van doorvoer
geweest. En zeker is het hatelijk, bij onze boekhandelaars stapels Frenssen's en
Stilgebauer's en Marie Corelli's te zien en naar de exemplaren van Van Looy of
Streuvels of Emants te moeten zoeken. Het is waar, dat onze eigen dichters zelden
worden gevierd in een reeks recepties, gelijk men pas Verhaeren en jaren geleden
zelfs mannetjes als Coppée en Jean Aicard gedaan heeft. Maar hierin is iets
begrijpelijks. Toen keizer Wilhelm te Amsterdam was, schoot het volk op den Dam
ook anders los dan ieder jaar voor de koningin. En juist van onze schilders wordt
de beteekenis wel beseft, al blijft de ervaring van Jozef Israëls, dien men is gaan
eerbiedigen, nadat de Engelschman Staats Forbes het voorbeeld had gegeven,
een teekenend feit.
Holland's schilderschool is iets zóó ontzaglijks en ook haar heden heeft zóó veel
ontzag gewekt, dat wij voor de glorie van een buitenlandschen schilder of teekenaar
toch waarachtig niet hoeven beducht te zijn. Zelf roemen wij op prachtige etsers;
wij hebben niet enkel Rembrandt gehad; nog hebben wij, ook hierin, meesters. Maar
was het, juist daarom, geen dubbel genot, nu de etskunst van Whistler te krijgen?
En mocht het op Whistler's debet gesteld, dat de ingenomenheid van een leek zijn
naam met dien van Rembrandt noemde?
Het heeft waarlijk kunnen lijken, dat men den doode zijn prijzen misgunde! En
deze zeiden immers niets meer, dan dat een in-de-mode-geraakt kunstenaar het
maatschappelijk en materieel te Londen of te Parijs beter
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heeft dan in Den Haag of te Amsterdam. Wat geen bewijs behoefde.

WINKELTJE. (LITHOGRAFIE).

***
Duret's H i s t o i r e d e W h i s t l e r leert, hoe hard de nu beroemde met ce rude
métier de peintre heeft moeten vechten. Al vertegenwoordigde het hier
tentoongestelde slechts een zeer klein deel van zijn kunst, in al dit bereikte, juist in
dit, was een luchtige zwier, welke aan inspanning niet deed denken. Maar daarom
is voor den maker de inspanning er wel degelijk geweest en het eenige schilderij
van de tentoonstelling wist hun, die de Whistler uit Amsterdam kennen, niet veel
anders te leeren, dan dat le génie n'est qu'une longue patience. Want al heeft dit
B e f o r e t h e M i r r o r Swinburne tot een gedicht bezield:
White rose in red rose-garden
Is not so white;
Snowdrops that plead for pardon
And pine for fright,
Because the hard East blows
Over their maiden rows,
Grow not as this face grows from pale to bright;

den schilder stond nog gansch andere ‘groei’ voor den geest; er was hier zeer zeker
eenige ‘poetry of sight’; in de ordonnantie van het stuk, de plaatsing van het model,
kon men iets van het latere streven herkennen; en als iets verkregens mocht men
een enkele kleureforschheid roemen; maar h e t e i g e n l i j k e van den schilder
Whistler, van den symfonist, die een gansche tentoonstelling in g e e l maakte en
dan, mondain, snobistisch, maar toch ook wel typisch overdreef, door aan alle
bezoeksters een geel boeketje te laten bieden - men vindt het te Amsterdam, hier
vond men het niet.
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Wat men hier vond, waren o.a. prachten van kleine krijt-teekeningen met kleur,
figuurtjes als V e n u s , L a J e u n e s s e , L e R u b a n , of als V i o l e t a n d G o l d ,
B l u e a n d V i o l e t gecatalogiseerd; dingetjes van een volkomen afgewerktheid,
heerlijke gestaltetjes, maar gedaan zóó licht en fijn; getooid met kleurtjes, zóó
wonder-voornaam; geboren uit een poetry of sight, zóó innig, dat zij tegelijk zeer
reëel en zoo onwerkelijk als mooie zeepbellen waren; door hun meesterschap van
vorm, hoe schijnbaar makkelijk verkregen, een werkelijkheid van mooie naakte
menschjes gaven, maar deze werkelijkheid geheel onder-
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geschikt hielden aan de stemming van een immaterieel schoonheidsgevoel. Welk
een teere, fijne gracie! Elke teekening was in een bepaalden toon gehouden. Hier
was 't figuurtje groen omsluierd met een even er bij passend turkoois lint of bloempje.
Daar in 't goud met schitterend rood. Daar weer grauw met lila.
En wie dit gemaakt heeft, is k o e l genoemd! Ja, hij was, schoon van onzen tijd,
bijvoorbeeld niet een socialist. Ook hij had zijn tour d'ivoire. Zooals het een tijd lang
mode geweest is, ruw bohémiensch te doen, en, wat bl..., met nog een paar vloeken,
van een artiest volstrekt niet te vergen, niet te dùlden dat hij een mensch als een
ander zou zijn; zoo is het later, toen o.a. ook de halsboorden een nieuwen vorm
gekregen hadden, mode geworden, den mond vol te hebben van
gemeenschapskunst Om zoo'n ‘beginsel’ wordt dan kunst van een anderen geest
verworpen! Nadat Maurice Barrès, de ‘nationalist’ geworden auteur van S o u s
l ' o e i l d e s B a r b a r e s , onlangs door Melchior de Vogüé als academielid was
verwelkomd, schreef de publicist Nozière: ‘M. de Vogüé a conclu en souhaitant que
M. Barrès échappât, comme l'Ariel de Shakespeare, à l'influence du grossier Caliban

AMSTERDAM. WATERREFLEX. (ETS).

et qu'il abandonnât les terres basses de la politique pour planer dans les hauteurs
de la pensée pure. C'est un voeu que nous formons tous. D e p u i s q u e l q u e s
années on a montré un injuste mépris pour la fameuse tour
d ' i v o i r e dans laquelle, naguère, s'enfermaient obstinément les lettrés. C e t t e
c o n s t r u c t i o n n e m e p a r a î t p a s s i r i d i c u l e . J'ai ressenti une réelle
tristesse en voyant l'ami de Bérenice rédiger des articles violents et dénués
d'élégance, l'écrivain qui railla le député Leveau signer des affiches brutales’.
Och ja, die zeden der tour d'ivoire waren waarlijk niet zoo kwaad. De kunstenaar,
zuiver vakman, werkman, in het zweet zijns aanschijns het werk volmakend. Zoo
wilden 't, hoofden van een kunst-tijdperk, de Goncourts. En den invloed van dien
Franschen tijd vinden wij in wat geen koelheid was, maar jaloersche liefde voor 't
métier, bij Whistler.
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Hem te verwijten, dat hij den boom slechts gebruikte om op een tak zijn lied te
zingen: dat een huis, een straat, een gracht, een haven, een stad - niet door hem
in volle, fijne karakteristiek werd teruggegeven, maar hem d i e n d e om een
schoonheidsmotief te verschaffen, is precies even nuttig en billijk
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en verstandig, als in de bij te misprijzen, dat ze uitsluitend neerstrijkt op een bloem
om er honig uit te halen. Whistler was mondain en modern, verdeeld tusschen Parijs
en Londen, hij reisde veel en 't kon hem niet schelen: - liep hij te Venetië? te Londen?
te Amsterdam? - Never mind, maar dat winkeltje, zich weerspiegelend in een gracht;
die ranke bruggeboog over breed water; die onafzienbare kade aan het watervlak
met de slanke silhouetjes van hier een boot en daar iets anders - welke prachtige
motiefjes! ‘Etsen, flaneeren’ - Whistler flaneerde in dubbelen zin. En hoevéél heeft
hij thuisgebracht! O, voor den eigenaar van het winkeltje of van een historischen
gevel, was het om des duivels te worden. Want niets leek minder op een afbeelding
dan de f r a g m e n t a r i s c h e v o r m e n , welke Whistler, alles er af denkend, wat
niet meewerkte tot schoonheid, van het gebouw onthield, noteerde. Niet om het
gebouw, maar enkel en alleen om het b r o k m o o i s , dat hij er aan gezien had,
was het den flaneur te doen. In de reeds genoemde voorrede heeft de heer Bakker
het aardig gezegd: ‘De natuur was Whistler's leermeesteres en zijne waakzaamheid
hield zijn geest steeds voor nieuwe lessen van haar geopend. Maar zelfs tegenover
haar kon hij zijne onafhankelijkheid niet prijs geven. Ze gaf zooveel, dat hij niet mooi
vond en waarmee hij niet te doen wilde hebben, d a t h i j s o m s g e n e i g d w a s
h a a r a l s e e n g r o o t e b e m o e i a l t e b e s c h o u w e n .’ Ganschelijk niet ter
verrijking onzer kennis, van ons begrip van het leven, werkte Whistler. Maar dat hij,
die portretten ‘symfonieën in die of die kleur,’ soms nog met een nummer er bij,
noemde; de natuur, den mensch, het innerlijke, onzienlijke, toch wel degelijk eerde,
liefhad en gretig weergaf als óók - schoonheid: een der schoonste schatten van het
Luxembourg-museum te Parijs strekt ten bewijze: Whistler's portret van zijn Moeder.

FIGUURSTUDIE. (LITHOGRAFIE).

***
Ik heb u gezegd, dat Rotterdam geenszins ‘Whistler,’ maar slechts ‘wat van Whistler’
heeft te zien gekregen. Hiervan krijgt gij nu nog geenszins het mooiste en
belangrijkste: van een aantal prenten en teekeningen, welke E l s e v i e r 's redacteur
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en ik gaarne hadden gereproduceerd gezien, moest het Kring-bestuur, op bevel der
eigenaressen of eigenaars, den fotograaf een kiek verbieden.
Maar Whistler's bevalligheid straalt u toch hier tegen. Zoomin als zijn gevoeligheid
ooit
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iets van sentimentaliteit kon krijgen, daalt de charme in zijn werk tot een
u-willen-bekoren: het is alles de voor zich zelf bestaande, natuurlijke schoonheid
van den aristocraat; het is een zwier, die altijd maat houdt, gelijk de van nature
wel-opgevoede zoon van goeden huize doet in bewegingen en manieren; het is een
luchtigheid, door zwaren arbeid verkregen, maar die ù geen moeite doet blijken; het
is zeer subtiel, maar nooit puëriel; zelfs tegenstellingen, als van fijn licht en donkere
zwaarte, schijnen verzacht, opdat er toch niets schaterends en druks zou zijn in wat
steeds de kunst hem was: harmonie.

VROUWENFIGUUR. (ETS).

Er i s een Whistler van b l i j k e n d e d e g e l i j k h e i d , van in impeccabele
gaafheid rustig zich openbarende kracht. Dezen heeft men inderdaad te Rotterdam
niet kunnen bewonderen. Maar de Whistler van voorname f i j n h e i d heeft zich hier
wel geopenbaard. In de krijtteekeningen, in aquarellen, in etsen en lito's. - Gij kent
het verschil tusschen de woorden gourmand en gourmet. Een kunstenaar, die als
een gourmand alle schoonheid naar zich toe weet te halen en te verduwen, wordt
meestal gemakkelijker begrepen of althans eerder, gretiger bewonderd dan de
kunstenaar-fijnproever, gelijkende op den mensch, die liever niet zou eten om zich
te verzadigen, enkel uit verzotheid op dat, heel zijn wezen vervullende, zinnegenot,
van te voldoen aan zijn ver-ontwikkelden smaak.
Théodore Duret, die zich werkelijk een critique d'avant-garde mocht noemen,
heeft over de techniek van Whistler, over het kundige, vernuftige, fijn-gevondene,
fijn-gevoelde en knap-bewerkstelligde in Whistler's kleuren-wisselingen, in zijn
werken met de verraderlijke waterverf, met één woord over de k n a p h e i d van den
schilder uitvoerig en met overtuigende kennis-van-zaken geschreven. Doch - was
ik hier niet aan beknoptheid gebonden: - liever dan zinsneden over deze deugden,
vertaalde ik een bladzij, waar, bij de uiterste juistheid-van-toon, de
gevoels-kieschkeurigheid wordt geroemd, waarmede alles is gekozen en
samengesteld. Er is bij Whistler een stijl-verfijning, welke merkwaardigerwijs door
academici, wie het steeds om stijl te doen is, niet of eerst zeer laat is erkend.
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Whistler, in veel een voorganger, heeft ook vroeg medegevoeld het decoratieve
streven onzer dagen en getoond dat de zorgen van den schilder verder mogen of
moeten gaan dan de buitenwanden der lijst. Zijn lievelingswoord
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arrangements zegt in dezen genoeg. Zijn werken zelf waren arrangementen,
symfonieën, harmonieën: - ‘in’ groen, ‘in’ grijs, ‘in’ blauw en zilver, ‘in’ blauw en
goud, ‘in’ zwart en goud, ‘in’ zwart... en altijd uit de werkelijkheid, maar deze
vereenvoudigd, uit deze het kenmerkende genomen, als een Liebig. De stad, de
straat, het huis, de winkelpui, de markt, de haven; het strand en de zee; de vlakte
en landschapshoekjes; lichteffecten, bijvoorbeeld van huizen met kunstlicht, dat
spiegelt in water. De meest verschillende gegevens konden dienen tot zijne
arrangements. Vaak ‘doen’ deze vreemd: het is een hooghartige zonderlingheid,
hierdoor voornaam, doordat alle ‘épateer’-lust, alle streven u te verbluffen er even
vreemd aan is als de gedachte ù te bekoren. Al spoedig keert in uwe gedachten de
aanvankelijke verwondering zich tegen u zelf. Gij léért begrijpen en bewondert. Gij
herkent, gij zijt overtuigd van de juistheid, gij voelt u staan voor de werkelijkheid,
welke alleenlijk onalledaagsch is, schoon het werk u vaak, bij beter beschouwen,
uiterst-eenvoudig blijkt.
Dezen indruk maken vooral de portretten. Gij hebt van ‘nocturnes’ hooren spreken
en van portretten ‘in’ dien of dien toon. Gij zijt vóór het stuk gekomen met de
gedachte iets ongewoons te zien. En zoo doet gij - aanvankelijk. Maar later, in uw
herinnering, leeft een zeer scherpe, zeer fijne psychologie, door den artiest u
voorgehouden, voorgedragen met een voorname kieschheid, die ge gaarne gelooft,
dat deze door de Fransche school gegane Amerikaan aan het Engelsche karakter
dankte.

PORTRET VAN ARTHUR SEYMOND.

Wij hebben hier te Rotterdam een natuurgenot, dat merkwaardigerwijs door
schilders wordt veronachtzaamd. Wie op een bovenkamer van het koffiehuis op
onzen ‘bult’, het terras aan de rivier, zich zou mogen inrichten als schilder, hadde
de meesterstukken op ieder uur van den dag en den nacht vóór zich. Ik denk er me
vaak dien geboren Rotterdammer Breitner; ik geloof dat Jacob Maris er een genre
zou hebben gevonden, dat bij zijn schoonste zou hebben behoord. Maar ik zie er,
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bij schemer, bij avond, bij mist, ook telkens reeksen Whistler's. Nocturnes zijn het,
in blauw en zilver, in rood en geel, in zwart en goud....
Op de tentoonstelling in den Kring hebben we alle Nocturnes gemist, gelijk het
portret van Lady Campbell, de donkerte in gaand, terwijl ze met zenuwachtige
beweging den handschoen toeknoopt, het hoofd buigend en omwendend met een
beweging van onbeschrijfelijke gratie; gelijk het portret van Duret in rok en met een
roze domino ons sprekend van karnavalspret; het portret van Sarasate, met zijn
viool
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op ons toekomend uit de duisternis; het portret van Carlyle: profiel tegen grijzen
muur, het hangt iets voorover, het peinzende hoofd, het leeft, zooals koppen van
Rodin leven - een zenuwleven, een in trekkenbewegelijkheid zich uitend zieleleven
dat zich niet verbergen kan....
Ach, wel is ons veel onthouden! - Maar wanneer ik denk aan de
winkeltjes-aquarellen, aan die evocatie van Scheveningen, aan die goddelijke
liefhebberij om met het alleruiterste van luttele stofexpressie de atmosfeer, de
stemming: het uiterlijk en de ziel van een strandgezicht ons voor te houden. Of ik
herinner mij de volledigheid van een met enkele lijnen geëtste figuur, de
kleurenpracht vaak in dat zwart-in-wit, de heerlijke levendigheid in dat lijnengedartel:
of het een brok van een huize-gevel of een gansche kade met haven moest geven...
dan ben ik voor wat wij wel hier gehad hebben, ook al dankbaar.
Het kan prachtig zijn, in onze vergekomen beschaving ruig-forsch zichzelf te
blijven als een krachtstype uit den oertijd. Maar schitterend kan geesteshoogheid
eveneens blijken, wanneer men i n die beschaving staat, in de ‘serres chaudes’ van
onzen tijd, in het vermoeiende hersen-dandysme; wanneer men te Londen bijna
even bekend is als de prins van Wales of Gladstone - en men toont, óók, zélfs in
zijn kunst, de kenteekenen van dat salon-bestaan; maar men houdt zich in zijn werk
dan toch u i t de oppervlakkigheid, men legt in zijn arbeid de zielediepte van den
monnik, met het gemak van den man-van-de-wereld.

Sneeuw
door S.G. Reddingius van Harlingen.
Blanke sneeuwe, sneeuweschijn,
Lichte blinkeglans Dwarrel dartel vlokjes fijn,
In je wisseldans.
Mij laat je verwonderd staan,
Gansch verbaasd door 't licht Van je dwaze warrelgaan,
Aardig is 't gezicht Blanke sneeuwe, sneeuweschijn,
Lichte blinkeglans Dwarrel dartel vlokjes fijn,
Licht in wisseldans.
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Hollandsche spotprenten in de negentiende eeuw
r
door d . H.E. Greve.
Inleiding.
Een voorloopige uitwerking van verzamelde gegevens over de karikatuur in ons
vaderland, uit een tijd toen onze spot niet meer als in vroeger eeuwen de enge
landgrenzen over en de wijde wereld inging: een vóórstudie dus, en méér niet,
beoogen deze enkele opstellen te zijn.
***
Alwie met veel goede voornemens en een weinig vertrouwdheid met het werk van
de beste buitenlandsche karikaturisten uit vroeger en later tijd, de volumineuse
portefeuilles met Hollandsche spotprenten één voor één gaat doorbladeren, zal in
den aanvang een niet geringe teleurstelling ondervinden. Afgaande op den roep,
die van onze oudere spotprent-kunst uitgaat; van haar historisch zoo belangwekkend
karakter; van haar invloed en haar gewildheid op de Europeesche markten van een
paar eeuwen her, - afgaande op dit alles, verwachtte men toch eigenlijk méér: meer
raakheid, meer ontroering.
Er behoort werkelijk een flink uithoudingsvermogen toe om met gelijkmatige
belangstelling het lijvig dossier onzer spotprentkunst dóór te gaan en de nalatenschap
onzer spotprentteekenaars onder benefice van inventaris in haar geheel te
aanvaarden. Men zal, en niet zoo geheel ten onrechte, tot de slotsom komen, dat
maar enkele prenten voor de eeuwen in volle frischheid bewaard bleven door de
bederfwerende kracht van zuivere satiriek. Men zal onze oude karikatuur arm
bevinden aan trotsche overtuigingen, sterk sprekende persoonlijke sentimenten;
arm vooral aan eersterangs teekenaars.
Onze satirieke kunst is, vergeleken bij buitenlandsche, in haar geheel nooit meer
dan goede tweede-rangs kunst geweest. Zelfs in haar bloeitijdperken ligt een zekere
eentonigheid, men zou kunnen zeggen, verveling, over haar gansche wezen
verspreid. De dingen treffend, klaar, compact te zeggen; met welgemikte felheid
het kardinale in een toestand of gebeurtenis treffen: zie, dàt hebben onze
spotprentteekenaars maar bij uitzondering verstaan.
Voor een deel mag men het minder opgetogen oordeel op rekening schrijven van
het feit, dat wij thans te ver afstaan van de tijden toen deze prenten ter jolige
propaganda over straten en pleinen van zeventiend' eeuwsche stadjes trokken. Na
twee, drie eeuwen vervloog de essence der actualiteit; en de late beschouwer staat
voor zoo menig duf raadsel waar eenmaal de Tijd en het Leven zelf te schaterlachen
stonden. Zeker, wij kennen het gedachtenleven niet meer van hen, die eenmaal in
hoekjes en verborgen plekjes de guitige geheimtaal dezer prenten wisten te verstaan.
Het kost ons te veel omslachtige inspanning om die geheimtaal thans na te spellen;
de gemeenschap tusschen feit, prent en beschouwer is gestoord, de vonken van
geest en geestigheid springen niet meer over, het intieme contact is verbroken.
Maar zou dit ook wel in die mate het geval zijn, als wij in de haaltjes en de groefjes
en de streepjes de tinteling en schittering beven zagen van een mooie, persoonlijke
verontwaardiging, die eenmaal de etsnaald bestierde? Zou het niet ànders zijn,
wanneer de oude prent niet louter ware het starre graf van een lang gestorven feit:
wanneer zij in haar matten ouderdom nog sprak van lang-vervlogen herinneringen,
lang-vergeten smart en lang-gedoofde hartstocht?
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Ja, ons oordeel màg beïnvloed zijn door de herinnering aan de kostelijke
nalatenschappen van karikaturisten, die ons nader staan; van hen, die in de
karikatuur het menschelijke
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maatschappelijke hebben gebracht, waardoor aan het voorbijgaande-feitelijke een
waardeteeken voor alle tijden werd opgedrukt. DAUMIER, LEECH, THöNY, laten zich
niet straffeloos in het gezelschap dwingen van DUSART, DE HOOGHE en SMIES!
***

P. VAN WOENZEL. SPOTPRENT OP DE KOMST DER FRANSCHEN IN HOLLAND.

Ook brenge men in rekening de omstandigheden, onder welke onze spotprentkunst
in het begin der zeventiende eeuw is opgekomen, in het midden dier eeuw al driester
en ongebondener huishield, aan het einde der eeuw haar hoogste orgieën vierde,
waar na het verval snel is gekomen.
In geen land ter wereld beschikte toen nog de kritiek over die vrijheid van zeggen,
gelijk in de Zeven Provincieën; geen land, waar de pers die vrijheid bedong en haar
die winstbrengende vrijheid zóó gaarne gelaten werd. Werken, die elders geen
drukker vonden, werden hier met graagte ter perse ontvangen; vreemde schrijvers,
die in hun eigen land wel afnemers maar geen uitgevers hunner boeken te vinden
hadden, smokkelden van uit Hollandsche drukkerijen de gevaarlijke spijze eigen
landgrenzen weer over.
Evenzoo gebeurde het de satirieke pers. Hoevele prenten werden hier van uit het
buitenland besteld, hoevele werden dáár geconcipieerd en hier uitgevoerd; hoeveel
prenten spraken hier vrij uit, wat ginds gedacht, maar niet gedrukt mocht worden;
hoeveel teekenaars en graveurs werkten hier uitsluitend ter bevrediging van
buitenlandsche markten!
Het gevaarlijke van zulk een onaangetast monopolie te mogen bezitten, is duidelijk.
Wanneer niet scheppings-krachtige en daarbij oorspronkelijke karikaturisten
onvermoeid burijn en etsnaald in ateliers en werkplaatsen van satirieke kunst telkens
weer slijpen en scherpen; wanneer het bijtend-vocht, dat straks de koperplaat
ontvangen zal, niet aangezet wordt met het bijtend kunnen van geest en vernuft
beide: dan wordt te licht het bestel- of exportwerk tot geestlooze, futlooze, slappe
industrie. Het gevaar voor haastwerk, maakwerk, stukloon-werk is dáár al zeer groot,
waar niet alleen de verontwaardiging maar ook het mercantiel bejag tot spotten
dringt.
Aan dit gevaar is de Hollandsche spotprentkunst niet ontkomen. Men kan met
spijtige gerustheid verklaren, dat wij zelf de markt bedorven hebben.
***
En toen de markt eenmaal bedorven wàs;
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toen daarenboven de achttiende eeuw ook elders de vrijheid tot spot en kritiek
genomen had; en toen de politieke en economische ontwikkeling van de rondom
ons liggende rijken tot de moderne botsingen leidden, die het welig opschieten van
nationale karikatuur ongemeen bevorderde: toen bleek al heel spoedig een ander
nadeel verbonden te zijn aan het internationaal-commercieele karakter en aan den
internationaal-industrieelen hang van onze karikatuur.
Eenmaal verdrongen van de gretige vreemde markten, bleek toen eerst recht,
hoe arm wij altijd waren geweest in één opzicht, de gansche ‘gouden eeuw’ dóór:
in zelf-kritiek. Onze drieste karikatuur en dolle spot waren maar àl te graag gericht
geweest tegen den buitenlandschen vijand; wij hadden onzen fijnen neus maar al
te graag gestoken in andermans zaken en zakken. En het gevolg daarvan?
Een nationaal-maatschappelijke karikatuur uit de zeventiende eeuw bezitten wij,
in vergelijk met de politieke, zoo goed als niet.
Men komt van zelf tot de overtuiging, dat onze oude karikatuurkunst grootendeels
geleefd heeft op de tijdelijke verlegenheid van anderen. Ons partijkiezen-vóór ging
te dikwijls samen met partijtrekken-vàn. De series en bundels spotprenten zijn niet
zoozeer het te-veel aan innerlijke kracht, als wel het batig saldo van buurt-schipperij
in internationale geestigheids-artikelen. Niet het inwendig leven, het innerlijk
verlangen, de zelfontevredenheid van een v o l k vinden wij daar in die stapels
spotprenten uit het volle zeventiend' eeuwsche Holland, maar in de eerste plaats
de getuigenissen van de belangrijke politieke verhoudingen van een burgerlijke
handelsstaat tot het feodale buitenland.
Wel is opmerkelijk, dat zoowel in het partijkiezen-voor als in het partijtrekken-van
de slimme kansberekening, de snel beslissende energie, de taaie dóórzetting is van
den handelsman. Wist hij, dat door zóó partij te kiezen, politiek en commercieel de
beste slagen te winnen waren in 't veld, of in de diplomaten-kamer, of op het
handelskantoor, dan wist hij mede, dat die en deze artikelen op deze en gindsche
markt zouden worden begeerd en toegelaten. En hij maakt op bestelling die artikelen,
brengt er die artikelen. Zóó deed hij ook met de spotprent.
Maar waar blijft zóó de drang en de tijd tot zelfkritiek voor den handigen,
handelenden handelsman? Wèl merkwaardig is, dat bij ons de zelf-kritische buien
samengingen met... geldcrisissen: de Tulpenhandel en de Law'sche speculaties.
De spotprenten op den laatstgenoemden crisis waren trouwens zeker niet minder
ook voor het buitenland bestemd. Daarentegen ontbreekt zoo goed als geheel elke
sociale karikatuur in den geest van het genre door BREUGHEL geïnaugureerd.
***
Missen wij dus in onze oudere karikatuur te sterk het waarachtig-levende, door het
gebrek aan sentiment bij onze teekenaars, door de afwezigheid van het
algemeen-menschelijke en het algemeen-maatschappelijke: toch moeten wij zeker
ook nog een anderen factor meerekenen, willen wij onze teleurstelling verklaren
kunnen. En die factor is de uitbeelding en de stoffage dier prenten, ten nauwste
samenhangend met de techniek van plaat-vermenigvuldiging, welke onze voorouders
ten dienste stonden.
Als gravure, als ets en als zwartekunstplaat kwamen de prenten, ook dus de
spotprenten onder de menschen.
Voor de gravure en de ets wordt een spiegelglad gepolijste, dunne koperplaat
gebezigd. De g r a v e u r graaft daarin met het burijn de aangegeven lijnen der
teekening uit. Deze scherpe greppeltjes en slootjes in 't koper worden later met de
drukinkt vol gewreven, en het afdrukken begint.
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De e t s e r prepareert eerst de plaat door er een dun laagje vernis gelijkmatig
overheen te leggen; hierin krabbelt hij de teekening met een fijne etsnaald tot op
het koper, legt daarna de koperplaat in een bad van bijtend vocht, dat het koper op
de bloote, niet door het vernis beschermde plaatsen aantast. Al naar gelang de
plaat korter of langer aan deze inwerking bloot staat, komen in 't koper meer of
minder diepe putjes, die tezamen vlakken of lijntjes vormend, later de drukinkt zullen
vasthouden, waarmede de plaat wordt
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‘HET JAAR 1804!’ (MULLER 5641b). SPOTPRENT OP DE LUCHTBALLON-REIZIGERS HOPMAN EN
LOUDE.

ingewreven. Hetzelfde gebeurt natuurlijk met de krasjes, die de naald door her vernis
heen in de koperplaat maakte.
De z w a r t e k u n s t -plaat ontstaat juist andersom. Men begint daar de koperplaat
met behulp van een instrument aan de oppervlakte te kerven en ruw te maken: hoe
gelijkmatiger en fijner de korrel daarbij wordt, hoe beter. Daarna eerst gaat men de
teekening op de plaat overbrengen door den korrel weer weg te kloppen waar de
teekening lichtplekken vertoont. Hiermede kan men de fijnste nuanceeringen van
donker tot licht bereiken.
Zeer in het kort is dit de beschrijving der drie voornaamste technieken. De gravure,
de strengste en gaafste lijnteekening eischend, brengt de minste bij-bewerking mee;
zij is de krachtigste en minst afslijtende. De ets stelt in de gelegenheid zeer fijne
verschieten en verschillende lichteffecten te bereiken. De zwarte-kunst is fluweelig
en zacht, maar van de drie de bewerkelijkste en teerste, en dus de minst gebruikte.
Alle drie eischen echter vakbedrevenheid, handigheid en tijd. En zij zijn duur. Op
deze technieken aangewezen tot in de eerste decenniën der negentiende eeuw, is
de karikaturist gedwongen de koperplaat zoo nuttig en productief mogelijk te laten
spreken van het onderwerp en al wat daarmede samenhangt. Eén plaat moet
bevatten, wat wij thans in onze spotbladen door drie, vier reproducties in goedkoopen
clichédruk behandelen.
Leidt de duurte der platen dan eenerzijds ook tot het voordeel, dat alléén dàn
karikaturen verschijnen als er werkelijk gespot moet en mag worden, terwijl de
noodzakelijkheid van ‘bladvulling’, die onze tegenwoordige spotbladen blijkbaar
maar al te dikwijls in wanhoop brengt, niet bestaat, zoo is er ander-
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zijds een groot nadeel aan de kostbaarder techniek verbonden.
De langzame bewerking en de duurte der platen maakt, dat de oude spotprenten
gewoonlijk te veel tegelijk brengen. Ze zijn dikwijls overladen met figuren en teksten;
alles wat een gebeurtenis aan bijkomstigs te commentarieeren oplevert, vinden wij
daar ook bijeengegaard, moeilijk wringend tegen elkaar. Zij zijn te uitvoerig in het
bijkomstige, waaronder de hoofdzaak lijden moet. Niet zelden zijn drie, vier plans,
boven- en benedenhoeken bevolkt met personen, fazen van ontwikkeling van het
uitgebeelde gebeurde of in verband met elkaar gedachte.
Als de plaat zelf niet allen uitleg, die in langen teksten bij de personen en
voorwerpen staat, bevatten kan, helpen ondergedrukte verklaringen het geheel
bevattelijk maken. Deze sleutels zijn dikwijls maar al te onontbeerlijk om de bedoeling
van den teekenaar te begrijpen.
Iedere prent vereischt echter zoodoende een tijdroovende bestudeering. Wij,
verwend als wij zijn door de beknoptheid onzer moderne satirieke kunst, die
journalistieke prentkunst bij uitnemendheid, zullen ons moeilijk en ongaarne inwerken
in de verwardheid, den naslag der verwijzingen van prent naar tekst en omgekeerd.
De weergave der gedachte staat ons al even verre als de tijd, waarin de prent
ontstond.
***
Moeten wij, dit alles bedenkend, onze portefeuilles vol prenten en platen, zuchtend
weer toesluiten en opbergen bij zooveel historisch belangrijks maar niet voor elken
smaak aantrekkelijks?
Het zou mij spijten, wanneer dit de uitwerking van den eersten indruk moest zijn.
Het eerbiedwaardig aantal tot barstens toe gevulde portefeuilles met satiriek
prentwerk, bevat een nalatenschap van kultuurhistorische gegevens, die wij tot op
heden nog te weinig dankbaar aanvaardden. Daar ligt een materiaal opgehoopt,
dat eenmaal in den kring der belangstelling gebracht, de bewerking ten volle waard
zal blijken.
Het gezamelijke oeuvre onzer oude karikaturisten vraagt een eerlijke waardeering
voor zooveel vlijt - koopmansvlijt; voor zooveel invloed - den invloed van den
geldenden koopman; voor zooveel kwistigen overvloed - den overvloed eener
koopliedenklasse, gelukkig in haar willend wagen.
Onze karikatuur is nu eenmaal niet getruffeld, noch gezouten, noch gistend als
de
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Fransche, de Engelsche, de Duitsche; ze is, als dat andere exportartikel en Hollands
glorie: bijwijlen vol pittige, straffe komijntjes....

I. Tot 1815.
Wij staan thans aan het begin der negentiende eeuw; een begin, dat samenviel met
het einde van een tijdperk: het Napoleontische. Dat het voorradig materiaal van
satirieke kunst uit de eerste decenniën der jonge eeuw overwegend bestaat uit
spotprenten op Napoleon en Napoleon's val: dit behoeft dan ook geen nadere
verklaring.
Vergelijken wij de karikatuur uit onzen ‘Franschen’ tijd eerst met die uit vroeger
eeuwen.
Wanneer wij haar internationale beteekenis uitzonderen, geldt het in de vorige
regels gezegde nagenoeg geheel ook voor de karikatuur uit den aanvang der
negentiende eeuw.
Men mag hier en daar, na den Patriottentijd, vooruitgang bespeuren in geest, in
kunnen, maar over het geheel is de karikatuur uit de eerste vijftien jaren der jonge
eeuw meer voortzetting dan tegenstelling of ontwikkeling van het voorafgaande.
Techniek
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en opvattingen der karikatuur-kunst zijn vrijwel dezelfde gebleven. Alleen worden
thans, beduidend méér dan vroeger, uit de vrije hand of met behulp van schablonen
kleuren aangebracht, hetgeen de prenten levendiger, fleuriger maakt.
Ook verschijnen de prenten nog alle afzonderlijk. Eerst veel later zal de karikatuur
behalve journalistieke ook periodieke kunst geven.
Nu zijn toevallig de eerste spotprenten, die wij in de Hollandsche karikatuur der
negentiende eeuw tegenkomen, afwijkend van de gebruikelijke wijze gepubliceerd,
n.l. in verband tot een los gedrukten tekst en in kleine bundels bij elkaar gehouden.
De eerste karikaturen uit het begin der nieuwe eeuw vindt men in een almanakje
bijeen, dat in de jaren 1800 en 1801 verscheen als voortzetting van die uit de jaren
1792, 1796 en 1798. De gemeenschappelijke titel luidt: ‘D e L a n t a a r n v o o r
1800 d o o r A m u r a t h E f f e n d i H e k i m B a c h i ’, achter welk pseudoniem
zich, teekenaar en schrijver, PETRUS VAN WOENZEL verschool.
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Verrassend is het, de kleine prentjes, vijftig in getal ongeveer, waaronder enkele
dubbele, te bezien, aandachtig te bezien. Ze zijn zoo frisch geteekend, de uitbeelding
der gedachte is zoo aantrekkelijk-origineel; de teekenaar is werkelijk... geestig!
Wilde men zijn politieke richting omschrijven, dan zou men hem tot de on-politieken
moeten rekenen: zeer wel begrijpt hij de noodwendigheid van de frissche
revolutionaire opruiming in ons stoffig regenten-Holland; maar partijman kunnen wij
hem niet noemen.

W. ESSER. SPOTPRENT OP NAPOLEON. (MULLER

5902).

Kostelijke prentjes heeft hij gemaakt, zeide ik.
Daar is, in de Lantaarn van 1796 een tegenstelling tusschen het Nieuwe- en het
Oude Licht. ‘'t Oude-Licht’ is satiriek, ‘'t Nieuwe-Licht’ symbolisch uitgebeeld; en
van PETRUS VAN WOENZEL's wijze van spotten geeft dit eerste prentje een goede
voorstelling. Een gepruikte aap, gerokt en gebeft, zet daar, ten overvloede zeggen
wij bijna, den domper over een armzalig brandend kaarsje, dat op den rug van een
beaat suffig grauwtje staat. Een jong discipel-aapje leest daar uit een foliant de
woorden: ‘E n w i j z i j n a a p e n g e b l e e v e n ’.
Uit den almanak van datzelfde jaar leeren wij van een ander etsje, hoe VAN
WOENZEL over de revolutionaire leuzen dacht. Wij zien daar een grooten kop met
flinken voorgevel uit den linker bovenhoek steken. En aan dien neus, klaarblijkelijk
van het ‘Volk’, van de ‘Massa’, trekken een predikant en een vrijheidsman De
bedoeling wordt onderstreept door de toevoeging van een blaasbalg, waarop de
woorden: ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’. Kindertjes blazen op den voorgrond
wat zeepbellen. Heeft de teekenaar niet willen zeggen: de massa is dom, de fraaie
revolutionaire leuzen waar het naar luistert zijn wind, en alles is schoon maar vol
leugen en vluchtig als luchtbellen?
Zie, hoe de teekenaar weet uit te beelden, hoe hij denkt over de komst der
Franschen en de Fransche revolutionaire ideeën in ons kalme vaderland! Als het
Paard in Troje, zoo worden ze hier ingehaald, gesierd. Bloemen strooien de
kinderkens voor het afgevaste, uitgerammelde en klappertandende karkas. Burgers
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buigen eerbiedig, juichen uitbundig. Maar, zegt de teekenaar, de ‘Rechten van den
Mensch’... brengt ons een kwakzalver; zij, die er den mond vol van hebben, zijn als
het papegaaiedier met zijn ‘rechten-lorretje’! En als men het overgeplakte lipje van
den kruiwagen links optilt, - de kruiwagen vol ‘kool! kool! kool!’ -, dan vindt men
daaronder de bekende vrijheidsleuzen: ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’. En tilt
men het lipje, waar deze leuzen op staan, ook op, dan leest men de woorden:
‘Eigenbelang, Wraak, Heerschzucht’.
Nu de prent zelf. Wie GILLRAY's werk kent, weet terstond, dat VAN WOENZEL onder
Engelschen invloed stond. Het lellebellige
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vrouwtje, dat rechts van de plaat, koffie schenkt, is zóó weggeloopen uit een plaat
van den genoemde. De mannen-physionomieën zijn die van door Engelsch prentwerk
algemeen bekend geworden types.

W. ESSER. SPOTPRENT OP NAPOLEON. (MULLER

5908).

De prent is een van VAN WOENZEL's beste. En om nog een andere reden
reproduceerde ik haar hier. Ik meen, dat wij hier een allereerste Hollandsche
karikatuur op Napoleon vóór ons hebben. Vlak onder den bek van het monster-paard
staat een opvallend rustig mansfiguurtje temidden der drukte, de armen gekruisd,
een tulband op het hoofd Als men het figuurtje goed beziet, kan men bijna niet
twijfelen of hier is Napoleon bedoeld, afgebeeld in een fantastisch gedacht
Turco-Fransch uniform tijdens den Egyptischen veldtocht.
Deze onderstelling wordt nog bevestigd door het onderschrift, waar de ‘I n t r ê e
de

v a n 't T r o j a a n s c h e P a e r d i n B e s t i a n i a ’ gedateerd wordt: ‘het XVIII
Jaar na de geboorte van den Heere C. Kattekwaad’. Telt men bij het geboortejaar
van N a p o l e o n , 1769, deze 18 op, zoo krijgt men 1787, het jaar van den Franschen
in val.
En zóó zou zoo menig prentje beschreven en bekeken willen zijn! Waarlijk, men
zou gaarne willen, dat deze serie met haar geestige, 'n tikje filosofische satiriek, het
begin had mogen zijn van een luisterrijke, gelouterde, jonge spotprentkunst in
Holland.
Of de Fransche overheersching er schuld aan mag gehad hebben, dat de
Hollandsche spotprent, die zóó frisch het begin der negentiende eeuw inzette, langen
tijd dood schijnt en daarna maar flauw op-leefde? Zeker is het, dat het begin der
eeuw, buiten VAN WOENZEL over nog enkele goede krachten heeft beschikt, die in
later tijd niet meer voor den dag komen.
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Zoo is daar bijvoorbeeld een wel zwakke, maar toch verdienstelijke serie van acht
prentjes door SMIES en MARCUS: twee aan twee maatschappelijke toestanden in
e

beeld en tegenbeeld hekelend. ‘D e W a e r e l d i n d e X I X E e u w ’ noemden
de teekenaars de serie. Men ziet er een ontzettend pedanten concert-mandolinist
gevierd en begaapt in een deftig Felix-Meritis gezelschap; daartegenover een oud,
verloopen straatmuzikanten-type.
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Een ander tweetal geeft de tegenstelling tusschen de balletdans en de boerendans:
gekunsteldheid hier, natuurlijkheid en gemeendheid dáár. Zie, zóó bemint men op
't tooneel, al pirouetteerend in 'n tooneelboom griffelend: ‘Ik zweer te beminnen voor
altoos’. In de boerenherberg vrijt men reeëler, echter, knie aan knie en onder een
glas rood met suiker!
Heel sentimenteel, maar heel braaf gemeend. Eigenlijke satiriek ligt er maar héél
dun over; humor alleen in de groteske uitbeelding van een zelfmoord op 't tooneel:
een prima-donna, die zich met een heerlijk gebaar in met bloed gevulde
varkensblazen prikt, zoodat de roode fonteinen overal heen spuiten.
Maar welk een aanstekelijke humor ligt er in twee andere platen van SMIES, die
beide betrekking hebben op de eerste luchtballonreizigers in ons land, Hopman en
Loude!
Het eerste prentje geeft de voorbereiding tot de oplating: het vullen van de ballon.
De verwarring, het tumult op deze prent laat zich niet zoo maklijk beschrijven:
manden, vaten, kisten, met ballast, levensmiddelen, chemische stoffen, instrumenten
liggen daar opgestapeld; zink, zand, wijn, gist, ‘vitriol’ wordt er nog op 't laatste
oogenblik door 't dringende publiek gesjord; een kinderwieg moet ook nog mee!
Het andere prentje geeft de voorbereidingen der luchtschippers zelf: het dicteeren
van hun testament. De plaat spreekt voor zich zelf.
Van SMIES, een veel te weinig bekend artiest, die veel met FOKKE SIMONS
samenwerkte, ken ik nog een groote plaat: op de allernieuwste kunst van
menschen-maken langs chemischen weg. Het gegeven werd bijna honderd jaren
later nog eens behandeld door een Duitscher uit het bittere einde der negentiende
eeuw: HEINE, in de ‘Simplicissimus.’ ‘Het is mij’, zegt daar een oog-omkringd
professor tot zijn collega's, ‘nu eindelijk gelukt langs chemischen weg een foetus
samen te stellen: nu kunnen wij met alle kracht tegen de onzedelijkheid te velde
trekken’. Dacht men, dat bij SMIES de satirieke pointe àlles, het gegeven onderschikt
bleef evenals bij HEINE? Welneen: het geval, het potsierlijke van de
verbazingwekkende kunst is genomen; de fantasie van SMIES schiep een
apothekerswinkel, vormen waarin heele menschen worden gegoten, flesschen,
trechters, een heel arsenaal vol! Met een knipoogje en op oud-Hollandschen
oubolligen trant in 't caustieke vallend, teekent hij er dienstbooi bij, die zich
klaarblijkelijk maar liever bij den ouden trant gehouden heeft.
Zóó is SMIES: ouwe-heerig goedlachs, sombertjes op zijn tijd als hij aan den Dood
denkt, filisterachtig-wijsbegeer over Kant sprekend, en met de achterdochtige
verlichting van een burgerman, tuk toch op schokjes, neerziend op de in de mode
komenden nieuwigheden.
Er zit in deze Hollandsche maatschappelijke karikatuur veel hinderlijk
klein-burgerlijks. Van groote, beginselvaste, ruime karikatuur is er geen sprake.
Maar er is iets guls toch in, iets ronds, wat ons méé doet lachen: niet om de
prachtig gevonden, àfmakende satiriek, niet om de kitteling van een lekkere hekeling;
maar omdat we daar op oude-ooms-manier hooren vermanen, ondeugend plagen,
met een tik Hollandsch-zedenmeesteren er bij op den koop toe. 't Is grappig, 't is
joviaal, 't is rond, zonder sous-entendu, zonder Witz, zonder fun!
***
Ondanks het makke karakter, dat niet zoo heel veel beloften voor bijtenden spot
inhoudt, zouden wij toch graag uit dezen tijd naast de maatschappelijke, ook de
zuiver politieke karikatuur willen zien.
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Maar deze is er zoo goed als niet. Uit 1799 dateert nog een spotprent op de
landing der Engelschen in Noord-Holland; een plaat, die, zoo ze al oorspronkelijk
is, sterke herinneringen opwekt aan Engelsche prenten. Verder, uit 1803, een
spotprent op den vrede van Luneville en de daar door ons geleden verliezen.
Het zijn in deze tijden de Engelsche graveerijzers en etsnaalden, die, opnieuw
onder een gunstige conjunctuur van monopolie-toestand de karikatuurmarkt
beheerschen. Engeland, het eenige land in West-Europa, dat geheel buiten
Napoleon's machtsspheer bleef, had al sinds jaren den onbarmhartigsten spot over
de Revolutie en de uit haar geboren Revolutiemannen uitgestort. GILLRAY, voor wien
een standbeeld behoorde te staan naast dat van
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Nelson, en mèt dezen grootsten politieken teekenaar der achtiende eeuw
CRUIKSHANK, BUNBURY en hoe zij verder heeten mogen, hebben een nationale
antipathie tegen Napoleon geleid in de allerbeste van hunne prenten. Wie deze
prenten wil leeren kennen, vindt twee omvangrijke speciale studies over Engelsche
*)
†)
spotprenten tegen Napoleon; van Ashton en van Grand-Carteret.
Dáár, in Engeland, werd gezegd, alles wat gezegd kàn worden in de karikatuur
- en dat is zéér veel; en daar werd geheel uitgesproken, wat in verder Europa maar
half gedacht mocht worden.
Eerst na Napoleon's terugval uit Spanje en Rusland duikt hier en daar in hoeken
en gaten de Europeesche karikatuur tegen den als Overweldiger gevoelde op.
Uit dien tijd hebben wij machtig mooi werk: van GOYA, die zijn land zoo bitter
liefhad, Spanje, dat onder klerikale overheersching vermolmde en tot wie de
bevrijdende revolutie zoo smartelijk komen moest. Zoo dramatisch als GOYA de
ellende van zijn vaderland in bitter-hoopvolle stemmingen neerlegde in zijn etswerk
over den oorlog, zóó is nergens in Europa de ongelukkige veldtocht in Spanje door
de karikatuur vereeuwigd. En na Spanje ook die naar Rusland niet.

‘NAPOLEON DE ZOTSKAP.’ (MULLER 5909).

GOYA's werk is niet populair geworden in de tijden van het bestoken van
Napoleon's flanken; het is te locaal, het is te somber om populair te worden. Uit
Duitschland kwam de prent, die bij duizenden exemplaren en in tientallen van
navolgingen over Europa vloog. Het is de overbekende Napoleon-kop van VOLZ,
waarvan het gezicht is samengesteld uit lijken in verwrongen houdingen, die de
verbeelding der massa in lager vlucht greep.
Naast deze overbekende prent zijn er nog talrijke Duitsche, Zwitsersche
spotprenten op Napoleon. Men schijnt geen haat genoeg te hebben kunnen luchten
in de eerste tijden van zijn val; lang nog na Moscou, na Elba en Waterloo keert de
verdoemde veroveraarsfiguur in de karikatuur terug.
*)
†)

J. A s h t o n . English Caricature and Satire on Napoleon I; new ed. Londen, 1888.
J. G r a n d -C a r t e r e t . Napoléon en images; estampes anglaises. Paris, 1895.
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De Hollandsche karikatuur op Napoleon is tot heden door de geschiedschrijvers
der satirieke kunst met stilzwijgen voorbijgegaan.
Het is waar: ons aandeel in den Napoleontischen prentenstrijd vraagt niet zóó
luide en boven de bijdragen van andere dan onze gewesten, de waardeering van
den geschiedschrijver: forscher klanken, roemruchtiger namen, een gespierder
karikatuur hielden belangstelling en aandacht gevangen.
En dan: onze karikatuur uit die dagen draagt een gansch locaal karakter ondanks
de drukte van veel vreemd krijgsvolk, dat een invasie deed in onze karikaturenkamer.
Ook GILLRAY's prenten, en in het algemeen de geheele Engelsche karikatuur op
Napoleon, spreken van nationale, zelfs van locale belangen; maar de w i j z e van
behandeling maakt haar tot gemeengoed van een wereld deel.
Onze karikatuur van destijds is ten slotte ook veel te kostbaar bewerkt, dan dat
ze in getallen voor bagatellen kon worden verspreid. Nadat de prent gedrukt was,
gereed om de straat op te gaan, kwam ze eerst nog onder de handen van den
coiffeur om vooral netjes voor het oog van de wereld te verschijnen. Hiermede
toonde ze zonneklaar aan, dat ze haar roeping miskende.
Want een vaardig, vooral echter nauwgezet aquarellist stond dan klaar om met
blauw en rood en geel de uniformen en passementen in te vullen, met tintig groen
en bruin de verschieten te bewerken, met oranje de vanen en leeuwen van
Nederland; en hij vergat zelden den Napoleonskop blauwgeschoren te kleuren als
ware hij de keurigste lakei uit de Hofstad. Wel leed de frischheid, het spontane van
de prent onder deze bewerking, zoowel naar tijd als naar kwaliteit gesproken, maar
de prijs voor elk blad kon zóó hooger worden bedongen. Doch prijzen, die een
uitgelaten chauvinisme, zelfs in Holland, betalen wil, schrikken verderstaanden toch
wel een weinig af. Of er dan ook veel onzer vaderlandslievende prenten den weg
vonden naar de portefeuilles van buitenlandsche collectionneurs, waar de Engelsche,
de Fransche, de Duitsche geschiedschrijver der karikatuur haar na kwarteeuwen
vinden zou, laat zich ernstig betwijfelen.
***

SPOTPRENT OP NAPOLEON. (MULLER

5916).

Dit alles verklaart voor een goed deel, waarom onze stem in het Europeesch
concert der karikatuur verloren ging.
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Om allerlei redenen is echter de Napoleontische karikatuur in Holland voor een
Hollander belangwekkend genoeg om na een eeuw weer te worden voor den dag
gehaald. Er valt wel is waar geen monumentale karikatuur uit die bewogen tijden
uit nationalen bodem op te graven, en de wijze waarop Napoleon het heilig kruis
werd nagezonden doet ons thans soms twijfelen aan den goeden smaak en... den
geest onzer vaderen. Aere perenniora zijn dan ook deze papieren monumenten om
geheel andere redenen.
Ik wil n.l. op twee belangwekkende eigenschappen onzer karikatuur uit die dagen
wijzen: haar oorspronkelijkheid en haar eerlijkheid. Inderdaad twee factoren, die
ons oordeel mild stemmen moeten! Werkelijk zouden wij hierom die karikatuur
behalve belangwekkend ook loflijk mogen noemen, ging die oor-
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spronkelijkheid samen met echtheid; en ware die eerlijkheid ietwat minder... nuchter!
***
Onze karikatuur op Napoleon is over het geheel genomen oorspronkelijk. Zij staat
ongetwijfeld onder Duitschen invloed, met name dien van VOLZ, doch zij behandelt
eigen zaken op eigen manier. Zij is volkomen Hollandsch: dat is, zooals een staat
met bescheiden rol op het allegorisch tableau-vivant der volkeren past: bescheiden.
Men vindt onder het dertigtal prenten, die onzerzijds het dossier vormen in zake
Europa-contra-Napoleon, maar enkele copieën naar vreemde origineelen. Zoo is
van de prent, waarop wij Napoleon met een bok, dien hij te Moscou zou geschoten
hebben, over den rug afgebeeld zien, strikt genomen ‘W. ESSER’ niet de ‘i n v e n t o r ’,
de maker. Hij copieerde hier, in bijkomstigheden veranderingen aanbrengend, een
populaire prent van J.M. VOLZ, getiteld ‘D e r g l ü c k l i c h e J ä g e r .’ En van dezen
is ook de overbekende Napoleon-kop, in vele variaties hier nagedrukt en met
Hollandsche verklaringen op rijm en in proza uitgegeven. Met Hollandsche inscripties
en titel verscheen verder een bewerking van een Engelsche prent: ‘B o n a p a r t e
n a a r h e t e i l a n d E l b a i n C o n s u l t m e t v r e e m d e D o c t o o r e n ,’ een
prent, zeer waarschijnlijk in een Engelsch atelier voor de Hollandsche markt
gegraveerd. En ten slotte nog een Hollandsche bewerking naar Engelsch origineel
op ‘D e v l u g t u i t M o s k o u w ,’ waar Napoleon in een slede vluchtend Murat
toeroept: ‘I k g a n a a r h u i s , J o c h e m , P a s j i j w a t o p d e t r o e p e n .’
Maar al wat wij verder op Napoleon betrekking hebbend, bezitten, is eigen werk
en voor een groot deel op rekening van W. ESSER, ‘Kunstkooper in de Spuystraat
No. 31 a Haage,’ te stellen. Met zijn prenten, die het grootste en wel het eigenaardigst
deel der collectie vormen, valt het eerst af te rekenen.
***

W. ESSER. SPOTPRENT OP NAPOLEON. (MULLER

5912).
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Het is vooral aan deze platen, dat wij dachten, toen wij spraken van gewildheid
in technische en artistieke uitbeelding, en wij iets méér echtheid naast
oorspronkelijkheid verlangden.
Deze prenten zijn ontegenzeggelijk beschaafd verzorgd, in levendige doch volstrekt
niet schrille kleuren bijgewerkt. Wat verder spoedig in het oog valt, is het minutieus
behandelde detail-werk. Deze platen zijn dan ook toonbeelden van nette,
academische karikatuur, zoowel naar den vorm als naar den stijl.
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Ik zeide reeds, dat de wijze van behandeling, de vorm, bij eerste kennismaking niet
onplezierig aandoet. Keurig gekapt en geschoren, vlijtig en uitvoerig tot in
kleinigheden verzorgd, fraai en kostbaar gekleed. Doch het onaangename van deze
uiterlijke geacheveerdheid is, dat ze geen décor blijft, maar te pretentieus uitvoerig
is bij de verdere onbeholpenheid van den teekenaar. Die tegenstelling is het, welke
maakt, dat we ESSER's prentwerk prutsig noemen moeten.
Wat nu den stijl aangaat van deze prenten: ik zou deze kinderlijk willen noemen.
Er is daar zoo veel afgrijselijks afgebeeld, zoo veel monsterlijks, duivelachtigs en
griezeligs. Maar dat is al maar carnavalsbangmakerij, ik schreef haast:
ijsingwekkende kermis-kunst. Luguber, demonisch en heerlijk fel had een prent
kunnen zijn, waarop Napoleon vluchtend voor zijn noodlot, aan de trillende lans van
den Wreker werd geregen; en wij zouden er zelfs vrede mee hebben, wanneer die
figuur symbolisch gekleed was in de uniform van een kozakkenregiment. Wij in onze
dagen zouden het wéér voelen, wij die wéér weten hoe rabauwen uit de steppen
met mannen van de revolutie doen.
Maar onze goede, vlijtige ESSER? Zie nu die plaat eens aan: moeite en zorgen
zijn niet gespaard. In een lieflijk landschap van teer groen en bruin speelt zich een
drama af, dat bijkans als een klucht aandoet. Napoleon vluchtend; een kozak, die
hem vervolgt, stoot een lans in zijn achterhoofd zoodat de punt uit de mond dringt.
Was 't dáár maar bij gebleven dan had de prent een verdienstelijk gegeven voor
een Panopticum geboden. Maar dan komt nog een grap. Ik durf het bijna niet te
vertellen: de grap is, dat Napoleon één laars en zijn steekje in de vlucht heeft
verloren. En de minutieuze plaatsing en afwerking van dit requisiet staat er borg
voor, dat de teekenaar de grap gesavoureerd heeft en wil hebben (zie bl. 163).
Bij al de luide kleuren en de drukte van veel vreemd krijgsvolk op die prenten,
zijn ze niet levendig. Actie zal men weinig bespeuren. 't Is soms of de
dilettant-teekenaar de stijve houdingen der personen copieerde naar eigen
spiegelbeeld-standen, leeuwen en adelaars uit heraldische wapensschilden overnam,
honden en paarden afbeeldde naar opgezette exemplaren. Merkwaardig is, dat op
alle prenten van ESSER dezelfde Napoleonskop links en profil is genomen, zeer
waarschijnlijk dus naar éénzelfde portret. Van fantasie, van leven, actie is geen
sprake. Zie de knusse, zoete houding van Napoleon, waar John Bull, de bulhond
‘Papa Violet berijdt’ (bl. 162). ‘G e n a d e , g e n a d e , i k b e n t e z w a k o m u a f
t e w e e r e n ’, moet hij volgens den teekenaar uitroepen; maar heeft ooit iemand
zóó om lijfsbehoud gesmeekt?
***
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‘REIS NAAR HET EILAND ELBA; OF BONAPARTE MET ZIJN AANHANG DOOR EENE WATER-HOOS NAAR
DE MAAN.’ (MULLER 5955).

Dit voor zoover ESSER onze karikatuur bezorgde. Wat wij verder bezitten is niet
beter: wat verzorging aangaat zelfs van veel minder kwaliteit. Er zit zoo weinig
b e w e g i n g in die karikatuur; en zoo weinig gevoel voor de tragiek der tijden. Wij
schijnen van het leed alleen het leedvermaak te kennen.
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Maar onder die deels academische, deels onhandige karikatuur is toch één prentje
vermelding overwaard; dat is het prentje, waar Napoleon in vol keizers-gala onder
de pers ligt, door jolige soldaten van vier naties aangezet (bl. 163).
‘Wat wordt hij thans geperst, dat hem de ribben kraaken,
Daar door genoodzaakt, al 't geroofde uittebraaken,
Hij barst wel half van spijt, maar 't helpt hem egter niet,
Wijl hij zijn trotschen waan op eens verijdeld ziet.’

Wat is het prentje met deze rijmelarij een vlot, keurig prentje, al is de gedachte van
die pers nu juist niet fonkelnieuw! Alle figuren leven, doen, zooals wij zelf doen
zouden. Wie de teekenaar mag zijn? En... zou het wel een Hollander zijn?
Dan bezitten wij nog een stel van zes prentjes, na Leipzig geetst, die tot de betere
karikaturen uit dien tijd moeten gerekend worden. Het is een zeldzame serie, door
een handig artiest gekrabbeld, vol aardige en geestige woordspelingen en beelden,
op verrassende en voortreffelijke wijze uitgelegd door G. van Rijn in zijn beschrijving
der Atlas Van Stolk te Rotterdam. Een voorbeeld van een gelukkige woordspeling
is o.a. de verbastering van ‘Moscou’ tot ‘Mossekouw’ (zie bl. 161), een kouw of kooi
om mosschen in te vangen: wie de mosch was behoefde geen naderen uitleg. Een
der beste plaatjes van het stel verbeeldt een Fransch soldaat, blootsvoets staand
op en bij stoven van ijsblokken, zijn tong ontdooiend aan de vlam van een
oud-Hollandschen snotneus (bl. 160); op den achtergrond staat de Dood te wachten
voor de ingang van het ‘Winterkwartier’. Hoe komt het, dat men bij dit prentje, dat
toch zoo van gansch ander sentiment spreekt, denken moet aan Heine's lied ‘Die
Grenadiere’?
Ook van deze prentjes kennen wij den teekenaar niet, maar uit de talrijke
woordspelingen, die alleen in het Hollandsch opgaan, weten wij hier zeker, dat er
oorspronkelijk Hollandsch werk voor ons ligt; en ditmaal werkelijk tot onze blijdschap.
***

W. ESSER. SPOTPRENT OP NAPOLEON. (MULLER

5958).

En thans de eerlijkheid onzer Napoleontische karikatuur. Wanneer wij van de
eerlijkheid spreken, die onze karikatuur op Napoleon zou kenmerken, dan is dit niet
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omdat zij den Keizer gaf wat des Keizers was. Maar het is toch overigens begrijpelijk,
waarom in onze prenten een ontoerekenbaar tyran wordt uitgeluid; waarom men
blij was mèt ESSER's prent ‘H e t D o l h u i s ’ te kunnen zeggen: ‘H i e r [op Elba]
zit Napoleon die als Kijzer door Razernij alles wilde ten
onder brengen en nu na zijnen onttroning zijn verstandt
v e r l o o r e n h e e f t ’; want, zooals de schildwacht op diezelfde prent zegt: ‘D e z e
G e k m o e t b e w a a r t w o r d e n o f h i j w o r d t g e v a a r l i j k .’
Dit alles is begrijpelijk, maar niet eerlijk te noemen in historischen zin.
Maar in allen deele eerlijk is onze karikatuur ten opzichte van den rol, door Holland
zelf bij het nationale bevrijdingswerk gespeeld; eerlijkheid dus ten opzichte van
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ons zelf. Het is opmerkelijk, dat onder omstandigheden, welke licht aanleiding tot
een nationalistische karikatuur kunnen geven, uit onze toenmalige karikatuur zoo
duidelijk het doorgedrongen besef spreekt, hoe ontzettend veel Holland dankte aan
de hulp van Engeland, van Pruisen, van Rusland vooral met zijn woeste
kozakkenregimenten. Plaat na plaat verschijnt de populaire figuur van den kozak,
verschijnt de welgedane maar grimmige Engelsche buldog. Het zijn de Oostenrijksche
en Pruisische adelaars, die den Franschen haan plukken, of de heraldische bliksems
den vallenden keizer achterna slingeren. In een liedje heet het:
‘De Rus, de Pruis, de Brit, de Zweed,
Zij weeren van mijn tuin al 't leed.’

Ondergeschikt blijft de door Holland zelf gespeelde rol. Wanneer de Hollandsche
Leeuw deelneemt aan de drijfjacht op het edel wild, dan is 't duidelijk, dat d e z e
leeuw zich niet het leeuwendeel der buit toewijzen zal! Hij informeert bij ‘'t Z i e k b e d
v a n N a p o l e o n ’ belangstellend ‘n a d e k o s t e n d e r B e g r a f e n i s ’: wèl
Hollandsch, maar toch ook zeer nuchter!

‘ALGEMENE AANVAL OP DEN RUSVERSTOORDER NAPOLION OF PAPA VIOLET.’ (MULLER 6061).

Er bestaat een prent van ROWLANDSON uit die dagen, die wel juist, hoewel
onbewust en zeker niet hatelijk bedoeld, Hollands positie teekent. Daar zijn een
achttal personages, verschillende nationaliteiten voorstellend, druk bezig Napoleon
onder een eg te bewerken. Paisibel zijn pijp rookend, een hand in den wijden
pofbroek, waarbuiten een Engelschman zich geen Hollander denken
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kan, laat boven op die eg zich een zwaarlijvig, welgedaan Hollander voorttrekken.
Ook onze eigen karikatuur heeft iets van ons bevrijd-worden-door-anderen gevoeld.
Wel zien wij een heel enkel maal Hollandsch landvolk met dorschvlegels en
hooivorken Napoleon in zee drijven, maar ook dan zijn het de tanden van John Bull,
de lansen der kozakken, de bajonetten der hooggehelmde grenadiers, die het
bevrijdingswerk den weg wijzen.

‘DE VLUGT VAN NAPOLÉON.’ (MULLER 6060b).

Vergelijken wij de zelfbewuste karikatuur uit het midden en einde der zeventiende
eeuw met die uit het begin der negentiende - toen tegen den Zonnekoning, thans
tegen den Hellevorst gericht - dan denken wij aan dien man uit het sprookje, die
honderd jaren sliep en bij zijn ontwaken alle verhoudingen zoo anders terugvond....
***
En ook denken wij hierbij aan een vroeger eeuw, omdat als toenmaals de bevrijding
van buitenlandsch geweld samenging met het triomfantelijk herstel der
Oranje-dynastie.
Het kan een toeval zijn, maar de figuur van den toenmaligen Oranjeprins is in
geen der karikaturen opgenomen. Van Maurits tot Willem V vinden wij alle
stadhouders in de karikatuur hunner jaren acte de présence maken. Het kan een
toeval zijn, dat de toekomstige koning Willem I nergens verschijnt, maar het feit is
zoo.
Wel vindt men natuurlijk in enkele der prenten toespelingen op de terugkomst
van Oranje. Met oranjestrikken en kokardes op hoed en borst hoont de menigte
Napoleon aan de schandpaal, drijven de boeren hem in zee. De Hollandsche Maagd,
in haar ‘Tuin’ gezeten, biedt Napoleon een oranje-snuifje aan:
‘'T is goed Oranje van couleur,
En 't heeft die oude lekkere geur,
Uw neus heeft niet te schroomen.
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Die kleur draagt elk op hoed of borst
In Neerland thans, gij niest ô Vorst!
Wel moog het u bekomen.’

Een andere plaat, ‘D e R o t i n d e V a l ’, stelt Napoleon voor als een gevangen
rat, die aangelokt werd door een oranje-appel.
Maar een Oranje als den bevrijder des lands: zóó huldigt hem de karikatuur niet.
In de laatstgenoemde prent, waarop Oranje het meest op den voorgrond treedt, zijn
het altijd nog ‘d e d a p p e r e o n v e r s c h r o k k e n d e P r u i s c h e n ’, die ‘v o o r
E e u w i g ’ ons land van den indringer bevrijdden.
Een Oranje als toekomstig vorst des lands: zóó ontvangt Nederland hem evenmin.
De aanhef van een ‘Nieuw-Oranjelied’ stelt hem voor als stadhouder, niet als koning:
‘Wilhelmus van Nassouwen,
De z e s d e v a n z i j n n a a m ....’

En ten slotte nog een liedje uit dezen tijd, dat geen pendant aanwijzen kan in eenige
prent of uitleg uit vorige eeuwen, waar het herstel der Oranje-dynastie gevierd wordt.
Het is een lied van ‘Hans Jenever, Broeder van de natte Gemeente’, die tot motto
van zijn lied de regels van Horatius koos: ‘nunc est bibendum....’. De aanhef luidt:
‘Hoezee! het is ORANJE BOVEN!
De Prins komt haast weer in den Haag.
Sta vast nu, kannen, flesschen, glazen!
Of ik je vegen zal, van daag!’

D i e vreugde-uiting langs de straat gevent te zien, is wel pijnlijk; wèl Hollandsch
ook, maar ditmaal... n i e t nuchter!
***
Met twee groote prenten is vrijwel plotseling de Napoleon-cyclus geeindigd. Op één
dezer is eindelijk Holland eens zelf middelpunt: de Hollandsche Maagd in het midden
der prent staand, in Oranjesjerp gehuld en de Oranjevaan in de hand.
De laatste Napoleontische karikatuur in ons land, stelt ons Napoleon voor op Sint
Helena: de gewezen keizer in een rappé-pot. Een hondje doet er zijn vuil tegen.
Het prentje is laf, beduidt niet veel.
Hiermede nu sluit een periode, die zoo veelbelovend inzette. De belofte is niet
ten volle vervuld. De pas ontwaakte geest en sympathieke geestigheid der eerste
jaren heeft zich niet ten volle ontplooit onder Fransch régime. De Napoleontische
karikatuur zelve mist een groote lijn, een grootsche leidende gedachte: ze is zelden
satiriek, zelden boeiend. Zij ontleent haar belangrijkheid aan haar welverzorgdheid,
haar oorspronkelijkheid en haar eerlijkheid.

(Wordt vervolgd).
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Michiel Adriaensz. de Ruijter
door Joh. H. Been.
Waar de redactie van dit tijdschrift mij uitnoodigde, om naar aanleiding van het
jubileum op 24 Maart a.s. een kort artikel te schrijven, moest ik alle gedachten aan
een geregelde levensbeschrijving, wilde die niet een dorre opsomming worden, uit
het hoofd zetten. In aanmerking genomen de weinige bladzijden, waarover ik te
beschikken heb, lijkt het mij aantrekkelijker, om, bij een vluchtig overzicht van het
*)
leven des zeehelds , hier en daar wat te vertellen wat mijn aandacht getrokken
heeft. Over het algemeen is het leven van De Ruijter zoo bekend, dat men werkelijk
hier en daar met een aanwijzing volstaan kan om begrepen te worden.
Wat er van dat leven nog minder algemeen bekend mag zijn, zeker is dat niet het
geval met de historie van de weinige jaren zijner jeugd, welke hij aan wal moest
doorbrengen. Welk een ontzaglijke populariteit heeft déze geschiedenis gekregen!
Dikwijls wordt daarbij echter te veel de beruchte kwâjongen op den voorgrond
gesteld, en uit het oog verloren, wat hij en ook wat zijn ouders geleden moeten
hebben. Het was toen waarlijk niet ‘de eeuw van het kind!’ ‘Wie wel bemint, kastijdt
zijn kind’, en ‘kinderwil moet met den bezem achter de deur staan’. Ik kan niet
zeggen, of deze spreuken uit den tijd van De Ruijter zijn, doch in elk geval geven
zij de heerschende meening dier dagen terug. Michiel de Ruijter zelf was later een
man, die de onderworpenheid aan de autoriteit door woord en voorbeeld verkondigde.
Of een Oranje dan wel een De Witt de meest invloedrijke persoon was, hij onderwierp
zich en gehoorzaamde zonder vragen of klagen aan de gestelde machten. Een van
zijn laatste uitspraken, even voor hij zijn laatsten tocht ondernam, toen zijn vrienden
hem afrieden te gaan, luidde: ‘Ik ben een dienaar van den Staat, en mag mijn
Meesteren mijn dienst niet weigeren’, terwijl in diezelfde dagen zijn antwoord op
een verzoek van eenige leden der regeering was: ‘De Heeren hebben mij niet te
verzoeken, maar te gebieden’. En hoe bekend is het verhaaltje van zijn tocht in de
trekschuit, waar hij in gezelschap kwam van een man, die zijn ontevredenheid over
de toenmalige regeeringspersonen niet onder stoelen of banken stak. Eerst heette
De Ruijter hem te zwijgen, en toen aan dit bevel geen gevolg werd gegeven trouwens welke Hollander kan plots zwijgen, als hij eenmaal aan het mopperen is?
- en ook de schipper hem niet uit de schuit wilde zetten, stak de geërgerde
*)

Michiel de Ruijter werd 24 Maart 1607 te Vlissingen geboren, voer van zijn elfde jaar af ter
zee, en wel - tot 1652 toe - voornamelijk ter koopvaardij, verbond zich toen voorgoed aan
den zeedienst, muntte in den Eersten Engelschen Zee-oorlog uit in den Driedaagschen
Zeeslag, nam in 1659 bij het vertrek van Van Wassenaar van Obdam naar Holland, het bevel
op zich van onze expeditie naar Denemarken om dat rijk tegen de Zweden bij te staan, landde
op het eiland Funen en veroverde de stad Nyborg. Toen hij zich in 1664 in de Middellandsche
Zee bevond, kreeg hij het geheime bevel om de bezittingen aan de Westkust van Afrika op
de Engelsche Handelscompagnie te heroveren, wat in 1665 geschiedde, waarna hij met een
soortgelijke opdracht naar Amerika vertrok. Zijn meest bekende zeegevechten vielen voor in
den Tweeden Engelschen Zee-oorlog (1665-1667; Vierdaagsche Zeeslag; zijn beroemde
terugtocht na den slag bij Duinkerken, beide in 1666, en in 1667 de Tocht naar Chatham,
waarin hij echter n i e t tegenwoordig was bij het doorzeilen van de ketting en de verovering
der Royal Charles) en in de jaren 1672 en '73 (Slag bij Solebay in 1672, en de slagen bij
Schooneveld en bij Kijkduin, beide in 1673). In 1675 werd hij met een scheepsmacht, welke
hem te gering leek, naar de Middellandsche Zee gezonden, om de Spanjaarden bij te staan
tegen de Franschen. Hij werd tijdens die expeditie in den zeeslag in 't gezicht van den Etna
den 22 April 1676 doodelijk gewond en overleed den 29 April daaraanvolgende. Zijn lijk werd
gebalsemd, naar het vaderland vervoerd, waar het eerst den 24 Januari 1677 te Hellevoetsluis
aankwam, en den 18 Maart 1677 te Amsterdam in de Nieuwe Kerk begraven, waar een door
de Staten-Generaal bekostigde graftombe werd opgericht. Dit praalgraf door den beeldhouwer
Rombout Verhulst volvoerd, was eerst in 1681 voltooid.
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Vlootvoogd zelf zijn zeemansknuisten uit, pakte den mopperaar bij den kraag en
zette hem hardhandig aan wal.
Is het niet eigenaardig, dat een man van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

174
zulk een diep ontzag voor de overheid, in 't algemeen voor de autoriteit, wereldlijke
zoowel als geestelijke, in zijn kinderjaren een opstandeling tegen alle gezag is
geweest, en een voorbeeld gegeven heeft, dat, door de fout van op een goedkoop
succes beluste ouders of onderwijzers, in dat opzicht verleidelijk en gevaarlijk tevens
voor de bengels van nu haast drie eeuwen is geweest?
De tegenzin der ouders, om een kind van zulk een jeugdigen leeftijd zijn zin te
geven, waar het betrof de zee te bevaren, is verklaarbaar genoeg. Zeker, het was
toen nergens een fluweelen tijd. De ergste worsteling met Spanje was pas achter
den rug, en men kan zich voorstellen dat bij de verhalen van de belegeringen van
Haarlem en Alkmaar, de kokende olie, de pekkransen en het gesmolten lood niet
vergeten werden. Bovendien had men toen een rechtspleging, die van het beginsel
uitging, dat de beleedigde justitie gewroken moest worden en in het openbaar liet
geeselen en brandmerken, ophangen en onthoofden en soms nog erger, terwijl bij
de meeste stroomende wateren - als het ware ten teeken dat alzoo de genade Gods
aan den ongelukkigen veroordeelde voorbij zou gaan - de vaste galg stond, waaraan
de lijken door de lucht ‘geconsumeerd’ werden, of het rad, waarop stukken en
brokken van menschen lagen. Wie toen zenuwachtig mocht zijn, liep hard kans van
gek te worden, waarna hij in een dolhuis belandde en, als hij niet heel goedaardig
was, in ketenen werd gesloten. Het was toen een geslacht van kloeke lieden, maar
hard, met dat spontane medelijden van krachtsmenschen, dat ons heden bij de
zeelieden nog zoo treffen kan.
Aldus was het aan wal; maar op zee was het nog een haartje erger. Orde en tucht
werden, als dit noodig werd geoordeeld, op barbaarsche wijze gehandhaafd. Woonde
niet de kajuitsjongen, waaruit later de Vice-Admiraal Witte Corneliszoon de With is
opgegroeid, het gloeiend maken van de ijzeren bouten bij, waarmede in staat van
beschuldiging gestelde matrozen gefolterd werden, en zag hij niet vingers en armen
afkappen vóór eindelijk de doodstraf van radbraken, vierendeelen en ophangen
voltrokken werd? Doch gezwegen van deze en dergelijke maatregelen om oproerige
neigingen te onderdrukken of te voorkomen; - had men op zee niet te maken met
vijanden van allerlei allooi? De nationale vijand, die, al naar het verloop der tijden,
Spanjaard of Engelschman was, kon nog genade hebben voor zijn krijgsgevangene,
al werd de vader van Piet Hein in het bagno geworpen, en al wist, vlak voor den
Vierdaagschen zeeslag, Admiraal de Ruijter geen beter middel om zijn jongens als
leeuwen te doen vechten, dan over zijn schepen de uit Engelsche kerkers ontslagen
matrozen te verdeelen, die hun makkers eens in de gauwigheid moesten vertellen,
welk een ellende zij geleden hadden. Maar er waren nog andere vijanden, eeuwige
vijanden van de zeevarende Nederlanders: de Kapers en de Zeeroovers. Die gaven
noch vroegen genade, en de Duinkerker kapers hadden er schik in op eenigen
afstand den marteldood hunner slachtoffers te bespieden, die zij op de zinkende
schepen hadden vastgespijkerd. Wel werden de scheepsjongens beneden de vijftien
jaar gespaard, maar hoe hun lot was, kon Maarten Harpertse Tromp vertellen, die,
op elfjarigen leeftijd van het lijk zijns vaders afgescheurd, derdehalf jaar diens
moordenaar als kajuitswachter moest dienen, en, toen de zeeroover het zwerven
moe was en zijn schaapjes op het droge had, eenvoudig ergens in Italië aan land
werd gezet, en maar zien moest hoe hij verder terecht kwam. Dàt wist die flinke
knaap, en dat wisten al de flinke boys uit dien tijd. Hoe verschrikkelijker dingen zij
vernamen, hoe meer hun geest geprikkeld werd om die te trotseeren. Maar als een
vader zelf niet mee kon gaan met zijn kind, zooals dat bij Piet Hein en bij Maarten
Harpertse Tromp het geval was, kon het hun niet in het hoofd komen, om hun
zoontje, ‘het knechtken’, reeds op tien-, elfjarigen leeftijd uit te laten trekken op die
groote reizen langs de nog half bekende zeeën vol sprookjes van roovers en woeste
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avonturen. De vader van Michiel had vroeger zelf de zee bevaren, en wist er dus
alles van!
Hoe de uitkomst van dezen strijd tusschen vader en kind is geweest, het is aan
iedereen
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bekend. De algemeen verbreide lust om ter zee op avonturen te gaan, de groote
ondernemingszucht dier tijden, was als het ware belichaamd in dit knechtken, in
wien later al de glans van ons heldentijdperk als in één brandpunt zou
samengetrokken zijn. De lastigheid van den knaap bleek de uiting van een
geestkracht te zijn, waarover men versteld staat. In hem lag niet de aard om mee
te sjokken in het dagelijksche gareel. En hij dankte aan zijn doorzettingsvermogen
- werkelijk ongewoon op zulk een jeugdigen leeftijd - een groot geluk voor zijn
geheele leven: te kunnen leven en zich bewegen in een werkkring waarin hij thuis
hoorde. Er zijn - ondanks allerlei redevoeringen - niet veel rechte mannen op de
rechte plaats. Michiel de Ruijter was een der weinigen bij wien dat wel het geval
was.

PORTRET VAN MICHIEL ADRZ. DE RUIJTER, DOOR MICHIEL MOUZIJN, NAAR G. VAN DEN EECKHOUT.
(EIGENDOM FIRMA R.W.P. DE VRIES).

Het was het zeemansleven, en wel in den vorm waarin het zich bij onze voorouders
uit dien tijd openbaarde, dat hem tot zich had getrokken, niet de eerzucht om in zijn
loopbaan datgene te bereiken, wat hem eigenlijk meer opgedrongen is dan dat hij
er zelf de handen naar uitgestrekt heeft. Begrijp ik het goed, dan liggen zijn
gelukkigste jaren in den tijd, toen hij bij de koopvaardij voer. Dat is een vrij lang
tijdperk in zijn leven geweest. Wel diende hij op verscheidene wijzen en tijden het
land, zelfs in zijn jonge jaren als soldaat; maar nog vrij laat, van 1643 tot 1651, voer
hij als koopvaardijkapitein. Eigenlijk kan men hem eerst tijdens den Eersten
Engelschen Zee-oorlog voor goed bij de marine rekenen.
Het wil mij voorkomen, dat, hoeveel eer en roem van heinde en ver hij daarbij
ingeoogst heeft, en hoeveel stoffelijk voordeel eveneens, onze zeeheld zich niet
zoo gelukkig op de oorlogsvloot heeft gevoeld als bij de koopvaardij. Men hoort hem
later klagen, dat hij als bootsjongen meer schik in het leven had dan in de dagen,
toen hij Opperbevelhebber van een der meest geduchte oorlogsvloten der wereld
was. Tot zekere hoogte een niet ongewone klacht, omdat de meeste lieden, die een
zeer verantwoordelijke betrekking bekleeden, met een zeker heimwee naar hun
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jeugd terugzien. Maar toch - de koopvaardij was vrijer, avontuurlijker, romantischer
zou ik haast zeggen en bracht - evenals de visscherij dier dagen - niet weinig
voordeelen aan. Zelfs uit andere landen stroomden varensgezellen naar onze
Republiek, verlokt door de verhalen van de groote verdiensten, welke onze
bootsgezellen maakten. Op die vaart was nooit gebrek aan volk, gelijk wel het geval
was op de oorlogsvloot.
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Daarom werd in dagen, wanneer er veel volk op de vloot noodig was, zooals in den
Tweeden Engelschen Zee-oorlog, wel eens het uitzeilen met andere schepen
verboden of tegengegaan, of wel moesten de schepen, die zeilree lagen, een deel
van hun manschap aan de vloot afstaan. Inzonderheid was dit het geval met
vaartuigen, die op de vischvangst uitvoeren. De koopvaardij verminderde in
oorlogstijd natuurlijk vanzelf.

PORTRET VAN JACOB VAN WASSENAAR, HEER VAN OPDAM, DOOR M. MOSIJN (EIGENDOM FIRMA
R.W.P. DE VRIES).

Maar wat een tal van verhalen gingen rond over den kloeken koopvaardijschipper,
die den naam van Michiel de Ruijter droeg. Die kwam altijd terecht. Voeren andere
koopvaarders als sluipend in den mist de gevreesde Duinkerker kapers voorbij, hij
redeneerde zeer terecht dat hij in zulk een geval meer kans liep om gesnapt te
worden, dan wanneer hij, brutaalweg, als ware zijn bodem een welbewapend
oorlogsschip, langs hen heen stevende. Had hij op een anderen tijd zijn schip
verspeeld, hij wist in het bezit van een wrak te komen, door anderen als nietswaardig
verworpen, door hem met zijn kennersblik nog uitstekend genoeg bevonden, om er
zee mee te bevaren. En met dit geïmproviseerde schip bracht hij een rijke lading
bij zijn reeders thuis. Indien het noodig was, dan kon hij den slimsten te slim af zijn.
Maar liefst toch trad hij naar zijn eigenlijken aard kordaat en toch niet aanstellerig
op, als bij dien overmachtigen tegenstander, die hem vroeg wat hij drinken wilde:
‘Water als ik een gevangen, wijn als ik een vrij man ben,’ heette het kort en bondig.
Heel de bekende wereld zwierf hij door, kwam met allerlei natiën in aanraking en
veroverde zich daardoor een talenkennis, welke hem later zoo te stade zou komen.
Voor zijn kantoor ondernam hij expedities, bracht half bekende streken in kaart,
leerde door eigen ondervinding winden en stroomingen, kusten en ondiepten kennen.
Dat was een altijd bezig zijn, een werken en leven, dat het een lust was, een steeds
meer vooruitgaan in de kennis van al wat op de zeevaart betrekking had. In deze
jaren verzamelde zich De Ruijter aan kennis en ervaring een kapitaal, waarin de
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latere vlootvoogd slechts te grijpen had om altijd wat kostbaars voor den dag te
halen.
Neen, Michiel de Ruijter heeft er werkelijk geen voorgevoel van gehad, tot welk
een schitterende hoogte hij stijgen zou. Toen hij in 't jaar 1651 als schipper op de
groote vaart aan wal passagieren kwam, dacht hij niet anders, of het zou voor goed
*)
zijn. Hij was toen gehuwd met zijn derde vrouw, Anna van Gelder , een weduwe,
die haar eersten man, insgelijks een schipper, niet meer van zijn reis naar Martinique
had zien

*)

In 't jaar 1631 huwde hij M a r i a V e l t e r s , die reeds 10 maanden later in het kraambed
stierf. Zijn tweede vrouw heette C o r n e l i a E n g e l s . Hij huwde haar in 1636 en mocht
14 jaar met haar gelukkig zijn.
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terugkeeren. Daarom, en daar had zij gelijk in, hield zij haar tweeden man liever
aan wal. De Ruijter had daar niets tegen. Evenals er in het leven van meer dan een
zeeheld - en misschien wel in het leven van iederen zeeman - een oogenblik komt
van er den brui van te geven nog langer het zeewater tot karnemelk te varen, overviel
ook hem deze gril. Voordeelig had hij gevaren, kon er rustigjes van leven en er zijn
eindje mee halen, en dat vrouwlief ook meer meebracht dan niemendal, wordt wel
bewezen door het feit, dat zij dezen zeeman de gemelde voorwaarde kon stellen.
Had het vaderland juist toen, bij het uitbreken van den Eersten Engelschen
Zee-oorlog geen aanspraak gemaakt op zijn bijstand, wie weet, of wij in onze
geschiedenis niet een beroemd Admiraal minder, maar binnen onze landpalen een
gelukkig en tevreden daarheen levend mensch meer geteld zouden hebben.

PORTRET VAN MARTEN HARPERTZ. TROMP, DOOR J. DE FREY, NAAR J. LIEVENS. (EIGENDOM FIRMA
R.W.P. DE VRIES).

In het voorgaande hebben we enkele malen van voordeel en gewin gesproken.
Het kan menigeen gehinderd hebben, deze woorden te ontmoeten, waar zijn oogen
een tijdvak liefkoozen, waarover de hoogste glans onzer glorie straalt. Toch zou
zulk een gevoeligheid een weinig overdreven zijn. Zonder de ontzaglijke voordeelen,
door koophandel en visscherij verkregen, zou de nijd onzer naburen niet opgewekt,
en een oorlog met Engeland zoo niet uitgebleven dan toch minder ontzaglijk en
grootsch geweest zijn. De groote zeegevechten uit die dagen zijn niet in de laatste
plaats uitingen van een economischen strijd. En wat Michiel de Ruijter betreft, het
zou inderdaad zonderling zijn geweest, indien hij een uitzondering op zijn tijdgenooten
had gemaakt, en ongevoelig voor een behoorlijke en zeer gerechtvaardigde belooning
zijner inderdaad onbetaalbare diensten ware geweest. In het jaar 1672 bedroeg zijn
inkomen 1000 gld. per maand, een groote som voor dien tijd. Dit was zijn inkomen
in actieven dienst; want toen in het volgende jaar de vloot opnieuw uitgerust werd,
verzocht hij zelf om dat maandgeld van 1000 gld. wederom te mogen genieten. Na
den afloop van zijn schitterenden zeetocht van datzelfde jaar 1673, kreeg hij nog
een rentebrief van 6000 gld., een hulde, welke men wel aan den redder van het
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vaderland mocht brengen. Ook buitenlandsche vorsten vereerden hem, behalve
met kostbare ketens en eereteekens, met vaste inkomsten. Zoo schonk hem de
koning van Denemarken in 't jaar 1660, om zijn krachtigen bijstand van dezen vorst
in diens oorlog met de Zweden, een jaargeld van 2000 gld. Het jaargeld
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van 5000 gld., dat de koning van Spanje hem in het jaar van zijn overlijden schonk,
kwam ten goede aan zijn zoon Engel. Of misschien zou het juister gezegd zijn: ten
kwade. Want het werd niet geregeld uitbetaald, en Engel, die, ook door den titel van
*)
baron er een grooteren staat door was gaan voeren dan dit met zijn vader het geval
was, kon nu moeilijk weer gaan inkrimpen. Hoe voordeelig de koopvaardijtijd van
Michiel de Ruijter geweest is, zal moeilijk in cijfers te brengen zijn. Maar een feit is
het, dat hij, die met weinig of niets zijn loopbaan aanving, na zijn dood 3 à 4 tonnen
gouds naliet, ‘waaronder echter al de kostbaarheden en niet uitbetaalde donaties
†)
medetelden’ . Inderdaad het was niet alleen eervol, maar ook voordeelig den lande
te dienen. Van Maarten Harpertzoon Tromp en Witte Corneliszoon de With heb ik
daar mede de zekerheid van, en van andere zeehelden het vermoeden. Ons volk
heeft ten minste niet zijn groote mannen-ter-zee gebrek laten lijden; het had ze
daarvoor te veel noodig.

PORTRET VAN MICHIEL ADRZ. DE RUIJTER, DOOR FERDINAND BOL. (EIGENDOM VAN DEN HEER H.
BARON VAN TUYLL TE ARNHEM).

Omdat men hèm werkelijk noodig had, was de koopvaardijschipper, die aan wal
een rustig burgerlijk leven ging leiden, was De Ruijter geroepen om den lande in
den Eersten Engelschen Zee-oorlog te dienen. Dat hij al dadelijk de aandacht trok,
wordt niet alleen bewezen door het geval, dat reeds in het jaar 1653 de heeren van
de Admiraliteit van de Maze van hem gewaagden als van ‘den manhaften zeeheld’,
maar zeer eigenaardig door een andere omstandigheid. Daar waren toch kapiteins,
die jaloersch begonnen te worden op den tot Kommandeur bevorderden De Ruijter.
Van die jalousie hebben schier al onze meest uitnemende zee-oversten leed gehad.
Het was een periode, welke zij schenen te moeten doormaken, nog vóór zij de
hoogste rangen hadden bereikt. Het ging bij De Ruijter zóó ver, dat hij door een dier
kapiteins werd uitgedaagd tot een tweegevecht
Het lijkt der moeite waard, wat nader op deze uitdaging in te gaan. Het oordeel
over een duel is nog verre van algemeen. Het kan dus niet onbelangrijk zijn even
*)
†)

Eigenlijk ‘hertog’, maar Engel vond d i e n titel voor een burger der Republiek te weidsch.
Mr. N. de Roever: U i t o n z e o u d e A m s t e l s t a d , 1ste bundel, 2de druk p. 76.
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na te gaan, hoe een autoriteit als Michiel de Ruijter zich daartegenover verhield.
Mocht men afgaan op het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok, dan zou
deze kwestie zeer eenvoudig door De Ruijter zijn opgelost. ‘Zo kragtig wrogt deeze
drif op eenen van hun, (d.i. van de wangunstige kapiteins) dat
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hij hem uitdaagde tot een Tweegevegt; 't welk egter, verstandig wierdt van de hand
*)
geweezen’ . Meermalen is mij echter gebleken, dat dit Woordenboek met de noodige
voorzichtigheid moet geraadpleegd worden. Uit welke bron de samensteller hier
geput heeft, is mij onbekend gebleven Hij geeft aan het slot van zijn artikel alleen
Brandt op. Doch deze spreekt slechts van een schikking: ‘... dat korts daaraan alles
†)
ter neder was geleit’ , zonder van de gevoelens van De Ruijter te gewagen. Bij een
dergelijk verschil is er niets beters dan tot de oorspronkelijke bescheiden te gaan.
Ik wendde mij dus tot het Rijksarchief, vanwaar mij, met de gewone en verplichtende
bereidwilligheid, de gevraagde inlichtingen gewerden. Op mijn verzoek had de
Algemeene Rijksarchivaris, Jhr. Mr. Th.H.F. van Riemsdijk de bescheiden
nageslagen, waarnaar Brandt verwees, en deelde hij mij nu het volgende uittreksel
uit het Register van Secrete Resolutiën van de Staten-Generaal op 19 November
1652 mede:
‘Opt gerepresenteerde by de heeren extraordinaris ende ordinaris gedeputeerden
van de provintie van Hollant ter vergaderinge gedaen, is na deliberatie goetgevonden
ende verstaen, dat aent' Collegie ter admiraliteit in Zeelant geschreven sal werden,
o

o

dat hare H . M . bericht worden, datter onlancx eenige jalousien ontstaen souden
sijn tegens den persoon van den Commandeur de Ruijter, daerover hem verscheyde
molestien souden wesen aengedaen, die soo verre souden wesen gegaen dat hij
o

bij iemant van slants capiteinen in duel gevordert soude sijn: dat derhalven hare H .
o

M . versoecken dat hare E. sich daerop ten spoedichsten willen informeren, den
gemelten Commandeur maintineren in syn respect gesach, reputatie ende eere,
o

o

ende voorts daerinne ordre stellen na behooren, oock hare H . M . adverteren wat
o

o

daerinne bij haer E. sal wesen verricht, gelijck mede extract van dese hare H . M .
resolutie gesonden sal werden aen de meer gemelten Commandeur om te strecken
tot desselfs narichtinge’.
Ook het antwoord van de Gecommitteerde raden ter admiraliteit in Zeeland van
25 Nov. 1652 werd door Mr. Van Riemsdijk gevonden en wel in het register
o

‘Incomende brieven a 1652’ van de Staten-Generaal. Het behelsde niet anders
dan ‘dat well eenige moeijelijckheijt tusschen den gemelten Commandeur ende een
van 's lants capiteijnen is voorgevallen, dan is corts daeraen alles geassipieert ende
ter nedergelecht, ende weten niet anders off syn tsamen in onderlinge goede
correspondentie’.

*)
†)

Deel XXV p. 238.
Brandt, uitgave van 1687, p. 35: idem van 1835/37, I, p. 71.
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PORTRET VAN ANNA VAN GELDER, DOOR FERDINAND BOL. (EIGENDOM VAN DEN HEER H. BARON
VAN TUYLL TE ARNHEM).

Men ziet, dat in het bovenstaande volstrekt geen afkeuring van een duel als
zoodanig
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ligt opgesloten; dan zouden de resolutiën van ‘een execrabel faict’ of zoo iets
gesproken hebben. Voor het uiten van hun verontwaardiging hadden de Heeren
eigenaardig sterke uitdrukkingen. Doch hier wordt meer een superieur tegenover
een, die betrekkelijk zijn inferieur is, gehandhaafd.

PORTRET VAN WITTE CORNZ. DE WITH, DOOR TH. MATHAM, NAAR S. DE VLIEGER. (EIGENDOM FIRMA
R.W.P. DE VRIES).

Jammer dat ik den naam van den kapitein niet te weten ben gekomen. Ik heb
daartoe nog gezocht in de resolutiën van de Admiraliteit van Zeeland. Wel vond ik
daar op 25 Nov. 1652 vermeld, dat de missive van de Staten-Generaal was
ingekomen, en het besluit om haar - en op de ons reeds bekende wijze - te
beantwoorden. Doch 't blijft steeds: ‘een van 's lants capiteijnen,’ zelfs zoodanig,
dat de Secretaris zich verschrijft door deze uitdrukking eenen keer te veel te
vermelden. 't Is of men officieel dezen naam niet neer wil schrijven. Ook is het zeer
eigenaardig, dat niet geheel juist de inhoud van de missive der Staten-Generaal
wordt teruggegeven. Daarin toch lazen wij dat de jalousieën tegenover De Ruijter
zoo vergingen, dat hij door den ongenoemde werd uitgedaagd, terwijl in de resolutiën
van de Zeeuwsche Admiraliteit daaruit gelezen werd, dat er een ‘querelle’ was
‘voorgevallen tusschen den Commandeur de Ruijter ende een van slants capiteijnen,’
waarna gesproken werd van ‘de molestie den gemelten Commandeur daerover bij
n

denselven Cap aengedaen.’ Dat klopt niet. Had men niets anders dan de Zeeuwsche
resolutiën onder de oogen gekregen, men zou zich de voorstelling kunnen vormen
alsof de ongenoemde kapitein eerst De Ruijter uitdaagde, deze daaraan geen gevolg
wilde geven, waarna de kapitein hem deswegens molestie aandeed. De
Staten-Generaal hadden het van hooren zeggen; de Zeeuwsche Heeren wisten
het, want bij hen werd om informatie gevraagd. Een van tweeën dus: òf de
Zeeuwsche secretaris heeft de missive van de Staten-Generaal niet juist
weergegeven, òf de ware voorstelling, welke de Zeeuwsche heeren van de zaak
hadden, filtreerde door het weergeven van die missive heen.
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Kunnen we dus tot ons leedwezen er niet achter komen, hoe de houding van De
Ruijter tegenover deze uitdaging geweest is, we vinden in het geheele geval weer
een der bewijzen voor de waarheid, dat het voor een bevelvoerder niet gemakkelijk
was om zijn gezag tegenover de kapiteins te handhaven. Piet Hein heeft daarmede
te maken gehad, in geen mindere mate de schepper van ons zeewezen, Maarten
Harpertse Tromp. Wat een gaven van hoofd en niet minder van hart zijn er noodig
geweest, om bij de overdreven vrijheidszucht der zeekapiteins, het
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particularisme van onzen volksaard, de vele hoofden en vele zinnen van
Admiraliteits-colleges en Staten, tot het doel te geraken, dat Bestevaer Tromp bereikt
heeft. Hoe diep minachtend kon zijn stadgenoot, de Vice-Admiraal Witte Corneliszoon
de With, hem aankijken, als de meester zijn schaakspel opzette, en hij, Admiraal
Dubbel Wit, er maar op los wou stormen.
Michiel de Ruijter is de Salomo van het Nederlandsche Zeewezen geworden, de
hooge en heerlijke, van wien en tot wien al de roem en de eere van ons
heldentijdperk uitgaan. Vergeten mag het niet worden, dat meer dan één David zijn
komst voorbereid hebben. En wie dat wel het minst van allen vergeten heeft, is juist
Michiel de Ruijter geweest. Is niet de nederigheid van dezen grooten vlootvoogd,
die door landgenoot en vreemdeling geroemd en zoowel door de machtige Heeren
der vrije Republiek als door buitenlandsche Potentaten met eer en roem overladen
werd, haast niet spreekwoordelijk geworden?

PORTRET VAN CORN. TROMP, DOOR LAMBERT VISSER, NAAR FERD. BOL. (EIGENDOM FIRMA R.W.P.
DE VRIES).

Toch was die nederigheid niet vervelend. En wel, omdat ze niet aanstellerig was,
maar geheel uit zijn natuur voortsproot. De Hoogmogende, die met hem sprak, bleef
evenzeer op zijn gemak als zijn ondergeschikte met wien hij het over de zaken van
aanval of verdediging had. Over 't algemeen is er in het karakter van De Ruijter een
gelukkig evenwicht, een harmonie, die eerst eenige verwondering baart, omdat men
iets vlammends, iets machtigs verwacht, een verlangen opgewekt door de groote
en het Europa van zijn tijd in verbazing brengende daden van dezen man. Doch op
den duur doet deze harmonie toch aangenaam aan. Des te eer, omdat ook zij niet
vervelend wordt. Want evenals de nederigheid van De Ruijter een achtergrond heeft
van manlijk zelfgevoel, waartegen zij scherp belijnd uitkomt, heeft ook het evenwicht
van zijn karakter een genoegzaam aantal heftige schommelingen doorstaan, om
ons te overtuigen, dat we inderdaad met een karakter te doen hebben. ‘Geen
genialiteit zonder hartstocht,’ leeraart Mommsen, sprekende van Caesar. Ook De
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Ruijter kon hartstochtelijk opstuiven in toorn, of verzinken in een moedeloosheid,
welke hem zoo echt menschelijk voor ons doet zijn en blijven.
Of De Ruijter op kon stuiven? Als men
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zoo eenvoudig weg verneemt, dat hij bij een verschil met een Deenschen vlootvoogd
zich de haren uit het hoofd trok, maakt dit zelfs een wonderlijken indruk. Gaat men
evenwel de omstandigheden na, waaronder dit voorval plaats had, dan is niets
begrijpelijker dan deze uitbarsting van drift in een man, die met hart en ziel bij een
onderneming was, welke door gebrek aan doortastendheid bij een ander dreigde
te mislukken. Het geschiedde in het jaar 1659, toen er een landing op het Deensche
eiland Funen ondernomen zou worden, waarvan de Zweden zich hadden meester
gemaakt. De Ruijter, toenmaals nog Vice-Admiraal, had, na het vertrek van onzen
Luitenant-Admiraal Van Wassenaar van Obdam naar het vaderland, het opperbevel
verkregen van onze scheepsmacht in de Deensche wateren. Hij moest toen natuurlijk
samenstrijden met de Denen, wier vlootvoogd ‘generaal’ Belke (ook De Ruijter
voerde later den titel van ‘generaal’) was geheeten. Het was heel begrijpelijk, dat
er tusschen de Denen en Hollanders, hoewel zij samen de Zweden bestreden,
eenige naijver moest bestaan, een naijver van durven en dapperheid, welke de
gemeene zaak slechts ten goede kon komen. De Denen hadden ‘den voortocht,’
en men kan begrijpen hoe deze bepaling onzen zeelieden smaakte, hun, die gewoon
waren overal haantje-de-voorste te zijn! Het was dan ook op het sein van den
Deenschen vlootvoogd, dat bij de eerste poging tot landing, de algemeene aanval
geschiedde. ‘Een goeie Hollander gaat nooit terug,’ die leus leeft ten minste nog in
de taal der Nederlanders; toen leefde zij in hun ziel en maakte een deel van hun
wezen uit. Toen er bij de warme ontvangst, welke de Zweden hun aanvallers
bereidden, een aarzeling ontstond, waardoor de aanval ten slotte op niets is
uitgeloopen, waren de Hollanders daar dol om. Aan hèn had het niet gelegen. Met
zijn schip was De Ruijter dicht onder den wal geloopen, en had in 't wenden op de
Zweden gevuurd ‘alsof de wereld verging,’ terwijl de Zweden het antwoord niet
schuldig bleven. Vermoedelijk heeft De Ruijter met zijn kijk op de zaken, vermeend,
dat men met doorzetten wel zou slagen, en is daarover oneenig geworden met den
Deenschen vlootvoogd. Want een ooggetuige van deze mislukte landing op het
*)
eiland Funen, schreef: ‘ende de Ruyter rasende geweest sijnde, dat d Deen daer
niet op inginck, sijnder eenige onlusten tussen haer twee (tusschen hun tweeën)
geweest; heeft d'vice-admirael d'Ruyter sijn haer uyt sijn hoeft getrocken van
boosheyt.’

*)

Dirk Siercks, schrijver op het schip Oostergoo, gaf van deze gebeurtenissen verslag aan Jhr.
Barthold van Aylva. Deze brief is te vinden in de Kronijk van het Hist. Gen. te Utrecht, 7e
jaargang 1851, 2e serie, p. 244.
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Verneem nu, hoe diezelfde De Ruijter zich gedroeg bij de tweede poging tot
landen.
Wederom hadden de Denen den voortocht. en het ging er veel op lijken, dat er
van
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de onderneming ook nu niet veel terecht zou komen. ‘D vice-admirael de Ruyter
dat siende ende hem verdrietende, ginck in een o(genblik) in een oudt ding van een
sloep met 4 roeijers, selffs gehabiteert als een bootsgezel, ende bij de boets met
voetvolck coemende, seyde tegens de hooft officiers, “nu sijn wij hier, nu moeten
wij oock aen landt,” ende seyde: “siet daer, dat gaet u voor,” ende hij ginck met sijn
sloep na 't landt ende de reest volgde hem.’

PENNING TER EERE VAN DE RUIJTER EN DEN VIERDAAGSCHEN ZEESLAG. (EIGENDOM VAN DEN
HEER H. BARON VAN TUYLL TE ARNHEM).

Toen de aanvallers grond voelden, sprong een Deensch bevelhebber uit de boot.
Het water reikte hem tot aan het middel; maar boven den vloed hief hij den degen
op, en hij riep zijn landgenooten toe, dat hij ze op deze wijze als een eerlijk soldaat
voorging. Maar de Denen volgden hem niet. Bijna terzelfter tijd was ook een
Hollandsch kolonel in 't water gesprongen, en diens voorbeeld werd door alle
Hollanders gevolgd. Toen riep de Deensche officier uit: ‘Dat is een eeuwige schande
voor ons! Wij zouden den voortocht hebben... en de Hollanders gaan al voor!’ Waarop
eindelijk ook de Denen te water sprongen en met de Hollanders moedig door het
water heen tegen de Zweedsche batterijen oprukten.
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Wanneer men hoort getuigen van zulk een kranigheid bij onze landgenooten en
men als 't ware hun aanvoerder in actie heeft gezien om zijn luitjes aan te vuren en
te bezielen, begrijpt men levendig dat men niet wel doet zulke bazen in het volvoeren
hunner plannen, eigenlijk in de volle furie daarvan, te contrarieeren. Dat had in 1659
de Deensche vlootvoogd Belke ondervonden, dat ondervond een van onze dapperste
admiralen, de onversaagde Cornelis Tromp in den Tweeden Engelschen Zee-oorlog.
Op de verhouding van De Ruijter en Cornelis Tromp viel toch al niet te roemen.
Toen in den eersten zeeslag van dien oorlog, in den noodlottigen zeeslag bij Lestoff,
de opperbevelhebber Van Wassenaar van Obdam gesneuveld was, bevond zich
De Ruijter nog in Amerika ter herstelling van ons gezag aldaar. Cornelis Tromp
scheen in dien bangen tijd de persoon, die den gesneuvelden opperbevelhebber
als zoodanig zou opvolgen. De plotselinge en wondervolle terugkomst van De Ruijter,
als 't ware dwars door de vijandelijke machten heen, veroorzaakte een groote en
haast ongekende geestdrift hier te lande. Ongevraagd is toen De Ruijter, de eenige
Zeeuw onder wien de Hollanders en de Friezen den stuggen kop wilden buigen, de
man van wien, in een periode van nederlaag en vernedering, een fluïde van
onoverwinnelijkheid uitging, tot opperbevelhebber onzer
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vloot benoemd, met voorbijgang van Cornelis Tromp. En die was van geen karakter
om zijn ware of vermeende grieven in monniken-devotie te verkroppen! Ook was
het lang niet naar zijn genoegen, dat tijdens den Vierdaagschen Zeeslag een schip,
dat door hem op den vijand veroverd was, op bevel van De Ruijter verbrand moest
worden. Toen hij nu in de volgende expeditie, in den zoogenoemden slag bij
Duinkerken, den vijand zoodanig vervolgde, dat hij in het vuur van den strijd niet op
de seinen van De Ruijter lette, die hem te hulp riep - schreef deze vrij natuurlijk zulk
een in een onderbevelhebber onbegrijpelijke handelwijze toe aan

HET OPBRENGEN VAN DE ROYAL CHARLES, NAAR EEN SCHILDERIJ TOEGESCHREVEN AAN JERONIMUS
VAN DIEST.

den wrok, welke nog altijd het gemoed van Cornelis Tromp vervulde. Niet dikwijls
heeft De Ruijter zoodanig in gevaar verkeerd om met zijn scheepsmacht totaal
verslagen, ja, vernietigd te worden, als dat door de handelwijze van Cornelis Tromp
het geval is geweest. Dit dreigende gevaar heeft hem aanleiding gegeven tot een
terugtocht, zoo meesterlijk, dat hij er door vriend en vijand om bewonderd en
geprezen is geworden. Tot verbazing van iedereen heeft hij zijn schepen nog binnen
een vaderlandsche haven kunnen redden, den vijand steeds op een afstand
houdende. Maar hoe gevoelig De Ruijter later voor de bewondering van bevoegden
over dezen terugtocht heeft mogen zijn, tijdens dien terugtocht heeft hij oogenblikken
van moedeloosheid gekend, dat hij zelfs naar den dood verlangde. ‘God, hoe
ongelukkig ben ik! Is er dan onder zoovele duizenden kogels niet één, die mij
wegneemt?’ Wel moet zijn wanhoop groot geweest zijn, dat een vroom man als De
Ruijter zulke woorden kon uitspreken. Geen wonder, dat de reactie op deze spanning
geweldig was. Niet anders denkende, of Cornelis Tromp had de ongehoorde laagheid
begaan hem met voordacht te verlaten, ontving hij dezen bij zijn terugkomst met
harde en grievende woorden, waarvan voor een deel het scheepsvolk getuige was.
Gelijk alle kalme lieden, die eenmaal door den vang heen zijn, was hij geen meester
meer van zijn drift.
En Cornelis Tromp? Het moet iets aangrijpends geweest zijn om het gelaat van
dien dollen driftkop, ons in zijn zelfgevoel en onverschilligheid door zijn portretten
bekend, te zien veranderen! Fier en opgewekt, omdat de vijanden door hem als
blaren voor den herfststorm zijn weggestoven, valt hij uit der zee binnen. Gelijk
Admiraal Dubbel Wit voor Bestevaer Tromp kon verschijnen, kwam diens zoon nu
voor zijn opperbevelhebber. En nu zulk een ontvangst! Hij een verrader, een schelm,
een huichelaar! Er zijn toen bitter harde woorden tusschen beide Admiralen gevallen.
Duidelijk was het voor ieder, dat in dezen oorlog één van de beide bevelhebbers
niet meer met de vloot mee kon gaan, om het vaderland te dienen, en even duidelijk
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was het, wie die veroordeelde moest zijn. Vreeselijk was het voor Cornelis Tromp
om te ontwaren, dat men hem werkelijk van de hem toegeschreven laagheid
verdacht. En
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toen hij er van hoorde gewagen, dat hij en De Ruijter niet meer samen konden
uitzeilen, heeft hij een raken brief geschreven aan de Staten, heerlijk van
verbolgenheid. Maar het vreeselijkst voor hem was wel, dit vonnis bevestigd te zien.
Hij werd er kalm van, en, gelijk dat bij driftige naturen meer het geval is, verving een
gevoel van spijt den hevigen toorn. Hij zou zich onderwerpen aan De Ruijter, ja, hij
bad als gewoon kapitein te mogen uitzeilen. Doch het genomen besluit bleef
onherroepbaar.
Wat Cornelis Tromp gedurende het schitterende verloop van dien oorlog geleden
moet hebben, kan men zich voorstellen. Maar, ‘ofschoon (hij) naar zijne meening
miskend en mishandeld werd, bleef hij (het vaderland) steeds vurig beminnen, en
hiervan gaf hij een luisterrijk blijk, toen hij kort daarna het aanzoek van den gezant
van Frankrijk, om tot den dienst van dat rijk, met genot van eene zeer aanzienlijke
jaarwedde, over te gaan, van de hand wees, en liever verkoos als een vergeten
burger in Nederland te leven en het vaderland getrouw te blijven, dan eer en
*)
voordeelen van eenen uitheemschen vorst te genieten’ .
Hoe steekt bij deze gunstige voorstelling het schier vernietigend oordeel af, dat
de kalme, objectieve Fruin over Cornelis Tromp velt! ‘De reputatie van Cornelis
Tromp heeft niet veel te verliezen.’ En: De Ruijter was ‘een ander mensch dan die
Tromp, al durfde deze zich zelfs met hem meten.’ De groote geschiedschrijver
gewaagt van het ‘kennelijk welgevallen, waarvan (Tromp) van de misdaad van
Verhoef (een der moordenaars van de gebroeders De Witt) spreekt,’ en van het
†)
‘berouw op zijn sterfbed over een testament, dat niet was als 't behoorde’ .
We kunnen hier niet verder op doorgaan. Cornelis Tromp moet in ons verhaal
een figuur op den achtergrond blijven. Doch te ontkennen valt het niet, dat Cornelis
Tromp altijd een zekere aantrekkelijkheid voor het groote publiek zal blijven
behouden. Tot heil van het vaderland is in het jaar 1672, ‘het Rampjaar’ een
verzoening tusschen beide zeehelden gevolgd, bewerkt door den jongen Prins van
Oranje. En toen in den zeeslag bij Schooneveld, in 't jaar 1673, Cornelis Tromp op
zijn beurt in groot gevaar verkeerde, als gaf de ironie der historie hier een
tegenhanger van 't jaar 1666 - was het Michiel de Ruijter, die, niettegenstaande de
hachelijkheid der onderneming, met al de edelmoedigheid van zijn karakter zijn
vroegeren tegenstander te hulp kwam. En deze? Nauw heeft hij begrepen dat er
redding opdaagde en wie de helper was, of hij riep uit - en voor mij blijft in dien
uitroep iets nobelers trillen dan de banale uiting van een gemeen karakter dat uit
den klem geholpen wordt - ‘Mannen, daar is Bestevaer! die komt ons helpen. Ik zal
hem ook niet verlaten, zoolang als ik adem kan scheppen!’
Bestevaer - de naam, welke in het oogenblik van uitredding over de lippen van
Cornelis Tromp kwam, was een veelbeteekenend woord voor hem, omdat ook zijn
vader dien gedragen had.
Hij was een man, die veel gebreken had, de dolkoene Cornelis Tromp, voor ons
een van de laatste en meest sprekende typen van dat slag van zee-kapiteins,
waarmede de strategen onder onze Admiraals zooveel te stellen hebben gehad;
e

e

een echte houwdegen uit de groote zee-oorlogen der 16 en der 17 eeuw. Zij zijn
voortgesproten uit de geen anderen band dan eigen wil en luim erkennende
aanvoerders der Watergeuzen en Kapers, gelijk zij de komst voorbereid hebben
der groote strategen onzer zeemacht.
Bleek uit het geval met Cornelis Tromp, dat de oude geuzengeest der op eigen
gelegenheid strijdende kapiteins nog niet geheel uitgestorven was, over het algemeen
heeft De Ruijter daar niet zulk een groot verdriet van gehad als zijn voorgangers.
*)
†)

De Jonge: G e s c h . v.h. Z e e w e z e n , II. p. 145 en 146.
F r u i n : V e r s p r e i d e G e s c h r ., VIII, pag. 82 en 83.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

e

Hij, die van het lastige zeevolkje der 17 eeuw, dat hem bewonderde om zijn
dapperheid, de toegenegenheid en aanhankelijkheid wist te winnen, is in de glorierijke
periode van den Tweeden Engelschen Zee-oorlog, maar vooral in de bange jaren
1672 en 1673, de machtige eenheid geweest, waarin niet alleen het zeevarende
volk, maar eigenlijk onze geheele
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natie geloofde en vertrouwde. Ook op dezen algemeenen regel zijn zoowel ter zee
als te land de enkele noodige uitzonderingen voorgekomen om hem te bevestigen.
Zoo had het meerendeel der bootsgezellen hun Bestevaer wel wat sterker
geprononceerd Oranjegezind willen zien, en werd te Amsterdam door het
opgewonden gepeupel, dat hoorde van verraders en eindelijk niemand meer durfde
vertrouwen, in dat gruwelijke Rampjaar zijn huis met plundering bedreigd. Ook moet
er nog eens een onbekend geblevene in zijn huis gedrongen zijn met het plan den
Vlootvoogd te vermoorden. Doch nog eenmaal, men kan dergelijke afwijkingen van
het normale evenwicht wel tellen. Voor heel ons volk stond de bescheiden held daar
als een van de beste zonen van onze natie. Al wat zee wilde bouwen, werd aangelokt
door zijn voorbeeld. Uit aanzienlijke geslachten rekenden zich de zoons het tot een
eer, om op zijn schip, althans onder zijn leiding, als appoincté of adelborst geplaatst
e

te worden. Ook de regeering van het land - als we ons ten opzichte van ons 17
eeuwsch staatsbewind aldus eens mogen uitdrukken - stelde een onbeperkt
vertrouwen in hem. Wel bevonden zich in den Tweeden Engelschen Zee-oorlog
gedeputeerden van de Staten aan boord van zijn schip, maar in en na het Rampjaar
liet men hem zoo goed als geheel vrij in het volvoeren van de beraamde plannen,
een verantwoordelijkheid zeer eervol, zeker, maar drukkend van zwaarte. Met den
raadpensionaris Jan de Witt stond hij op den besten voet; beiden achtten elkander
hoog. Had de raadspensionaris ontzag voor den man, die door zijn verdiensten tot
zulk een hooge waardigheid was geklommen, vond hij in hem een uitwerker van
De Witt's diplomatieke plannen, een dader, die geen vrager was naar de motieven,
- omgekeerd waardeerde De Ruijter de zakenkennis van het zeewezen, welke Jan
de Witt tentoonspreidde, en waarover Cornelis Tromp en de zijnen, (die toch niet
erg De-Witt achtig waren omdat hij het door het zeevolk vooral zoo geliefde Prinsje
in den weg stond,) glimlachten en grappen maakten: zoo'n varensman ook, die het
uit de boekjes had!
Onverholen heeft De Ruijter zijn verontwaardiging over den moord der De Witten
geuit, evenals hij kort te voren op zijn eerlijke en royale wijze de lasterpraatjes, welke
over het lafhartig gedrag van Cornelis de Witt tijdens de expeditie van 't jaar 1667
werden rondgestrooid, den kop indrukte. De Ruijter wàs geen partij-man. Hij was
geen Staatsgezinde en geen Prinsgezinde; hij was meer dan dat: Nederlander. En
dat was hij niet met den mond; dat was hij met der daad, ja met daden, welke het
energieke volk van de vrije Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden onsterfelijk
hebben gemaakt in de wereldgeschiedenis.
De bedaarde en kalme De Ruijter, man die al op jaren kwam, moest in het
Rampjaar wel gelooven, dat weldra zijn diensten niet langer begeerd zouden worden,
dat de tijd voor Cornelis Tromp gekomen zou zijn. Hoe toch zou de verhouding
tusschen hem, den vriend en bewonderaar van Jan de Witt, en den Prins van Oranje
zijn, toen het kind van staat een jongeling geworden, door het vreeselijke Rampjaar
plotseling tot een man, een held, een heerscher was gerijpt? Doch die Prins was
een Oranje, dat wil zeggen geen klein-stedeling, zooals toch menige regent zelfs
in ons heldentijdperk hier in ons klein landje getoond heeft te zijn. Hij handhaafde
De Ruijter en wist de verzoening tusschen dezen en Cornelis Tromp te bewerken.
Van toen af genoot De Ruijter een schier onbeperkt vertrouwen, en eens zelfs
stonden ze naast elkaar, de twee groote Nederlanders uit dien tijd, ten aanschouwe
van het zeevolk, dat door beider bezieling het vaderland van den ondergang gered
heeft. Het was niet lang voor den zeeslag van Kijkduin, dat Willem de Derde de
vloot bezocht, tot verrukking van de zeelieden, die een rilling door zich heen voelden
gaan, toen het bleek dat de visscherspink, die daar van Scheveningen kwam
aanzeilen, den jongeman aan boord had, dien zij aanhingen als het symbool van
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al wat hun lief was in hun vaderland, dien zij eerden, ja het was eenmaal niet anders,
zelfs boven Bestevaer de Ruijter. Die sprak toen, met den jongen Prins aan zijn
zijde, een van die korte, pakkende rede-
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voeringen uit, waarvan die, welke op den laatsten dag van den Vierdaagschen
*)
Zeeslag door hem tot zijn bootsgezellen gericht werd, het meest bekend is gebleven .
Nu ook wekte hij hun moed op voor de moeilijke dagen, die komen zouden. Maar
de schepelingen vonden toch de grootste heerlijkheid in het aanschouwen van hun
Prinsje, en het daverde van hoezee en van Vivat Orangiën, die geliefde leuze, welke,
helaas, zoo lang - en zoo onhandig! - door de regenten gesmoord was. De Prins,
die soms stug en houterig kon zijn, werd door deze hartelijke betooging getroffen
en wuifde met den hoed de matrozen toe. En bij zijn vetrek werd hem door een
daverend gejuich uitgeleide gedaan, dat over de zee klonk, somber, als de voorbode
van een naderenden storm.
Willem van Oranje gaf zijn vertrouwen niet ten halve, en De Ruijter kende ook
geen halfheid in het vervullen van zijn plicht. Hoe eerbiedig hij zich ook onderwierp
aan de over hem gestelde machten, hij was er toch niet voor geboren een
oogendienaar te zijn. Toen de Franschen in 't jaar 1673 Maastricht belegerden en
er den Prins veel aan gelegen was deze vesting te ontzetten, stelde hij aan De
Ruijter voor, dat de vloot naar de Fransche of Engelsche kust zou zeilen en daar
ergens een landing wagen, om het Fransche leger van Maastricht af te trekken.
Doch De Ruijter was daar niet voor te vinden. Voor de veiligheid van de bedreigde
republiek oordeelde hij het beter, dat de vloot op de wacht bleef voor de
vaderlandsche havens. De door hem bijeengeroepen krijgsraad was dit met hem
eens. Toen zag de Prins van dit plan af en sprak er niet verder over.
Een paar jaar later zou de krijgstocht naar de Middellandsche Zee ter
ondersteuning van de Spanjaarden tegen de Franschen ondernomen worden,
waarvan De Ruijter niet levend zou weerkeeren. De algemeene voorstelling is, dat
bij de uitrusting en het bespreken van de plannen daartoe, de beroemde Vlootvoogd
niet met dien eerbied behandeld zou zijn, als waarop hij aanspraak mocht maken.
Er wordt verhaald, dat een arrogante ploert, lid van een college ter Admiraliteit, den
bejaarden Vlootvoogd, die er bedenking tegen had om met een te geringe
scheepsmacht naar de Middellandsche Zee te gaan, durfde toevoegen: ‘Ik denk
niet, mijnheer, dat gij nu in uw oude dagen begint bevreesd te worden en den moed
laat vallen’. Maar eensdeels was het antwoord van De Ruijter, waarin hij er zijn
leedwezen over uitdrukte dat de Heeren de vlag van den Staat zoo veil hadden,
zóó raak, en anderdeels is de opmerking van Mr. De Jonge: ‘Onhebbelijke individus
vindt men meermalen in vergaderingen, maar daarom deelen die vergaderingen
*)
niet in die gevoelens van zoodanig eenen’ , zóó waar - dat men dit voorbeeld nu
juist niet bij voorkeur dient aan te halen, om van een bepaalde miskenning van De
Ruijter te spreken. Ook deelt Brandt mede, dat men den Admiraal in de vergadering
van de Staten-Generaal van 24 Juni 1675 op een gewonen stoel zonder armen liet
†)
zitten . Hij kreeg daar gewoonlijk een armstoel en mocht met gedekten hoofde
blijven. Of hem dien ‘gemeenen’ stoel met voordacht is gepresenteerd, of wel dat
hier een verzuim van een minderen beambte in het spel was, valt moeilijk uit te
maken. Ook niet of De Ruijter dan wel een ander deze zonde tegen de etiquette
verteld heeft. Het eerste zou mij moeilijk vallen te gelooven. Hij was er de man niet
naar, om erg om die uiterlijkheden te geven. Toen er in 1665 op de Westkust van
Afrika opgemerkt werd, dat de Directeur Generaal dier gewesten, de heer
Valckenburg, hem minder saluutschoten vereerde dan waarmee De Ruijter hèm
*)
*)
†)

Inzonderheid dit gedeelte: ‘Beter is het voor het Vaderland te sterven, dan, als schelmen
loopende, hetzelve ten prooi der vijanden te laten’.
Gesch. v.h. Zeewezen II, pag. 562, noot.
Brandt, uitgave 1687, p. 913; idem 1835/37, V, p. 64
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vereerd had, haalde deze daarover de schouders op. Hij wilde over die nietigheden
geen twist maken, waardoor de zaak des vaderland schade kon lijden.
Ik geloof, dat men dit voorspel voor den laatsten tocht van De Ruijter een weing
te tragisch heeft willen maken, wat het op zichzelf al genoeg was, door de treurige
stemming en het voorgevoel van zijn nade-
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rend einde, en vooral door zijn lichaamslijden. Men is er toch zoo aan gewoon
geraakt, dat een der factoren van een Hollandsche beroemdheid een ergerlijke
miskenning is, dat het moeilijk valt daar ook niet van in het leven van De Ruijter te
kunnen spreken. Wat mij echter wel getroffen heeft, is de weinige indruk, welken
de tijding van zijn dood op een man maakte, die zich in de onmiddellijke omgeving
van den Prins bevond. Onder allerlei vrij uitvoerige mededeelingen toch schreef
en

Constantijn Huygens (de zoon) den 3 Mei 1676 doodeenvoudig in zijn journal, dat
*)
de tijding van den dood van Admiraal de Ruijter aangekomen was . Meer niets.
De laatste levenstijd zoowel als zijn dood hebben aanleiding gegeven tot het
oprichten van twee monumenten in twee verschillende landen. Het eerste, in
Hongarije, is een hulde aan onzen zeeheld gebracht, op wiens aandrang een groot
getal Hongaarsche predikanten uit een barbaarsche slavernij verlost werden. Onze
De Ruijter is door deze edelmoedige daad een goed bekende geworden in dat land
verre van de Noordzee. Het tweede is opgericht te Aubonne bij Lausanne, en wel
ter eere van den Franschen Admiraal Duquesne. Op die tombe vindt men den
Franschen vlootvoogd verheerlijkt als... den overwinnaar van De Ruijter!
Is dat laatste Fransche opsnijderij?
In die dagen - en vermoedelijk zou dit thans ook nog wel het geval zijn - schreef
na een zeeslag elke partij zich de zegepraal toe. Dat deden de Engelschen zoowel
als de Nederlanders; licht dat de Franschen er zich ook aan bezondigden. Doch in
de overdrijving op Duquesne's graftombe ligt toch eenige waarheid opgesloten. Wel
mochten wij ons overwinnaars op de Franschen noemen in de slagen van den 8
Januari en den 22 April 1676, in welken laatsten zeeslag De Ruijter gewond werd,
doch door den onvoldoenden bijstand van onze bondgenooten, de Spanjaarden,
sten

konden wij geen partij trekken van zulk een overwinning. De slag van den 8
Januari werd geleverd om ‘de vereeniging der Fransche vloten in de haven van
Messina te beletten, doch (De Ruijter) was niet in staat, ofschoon hij haar de kracht
van zijn arm deed voelen, dit te voorkomen.... Hij sloeg zijn laatsten slag den 22
April en deed ook toen den vijand deinzen, doch moest Agosta aan hem laten.’
‘Nemen wij dit alles in aanmerking,’ aldus besluit de door ons aangehaalde
*)
schrijver, ‘en brengen wij bovendien in rekening, dat er geen enkel Fransch schip
genoodzaakt is geweest de vlag te strijken, maar de campagne van 1676 door de
Franschen in Juni geëindigd is met het nagenoeg vernielen der Spaansche vloot
en het zwaar teisteren der Hollandsche in de haven van Palermo, dan gelooven wij,
zonder aan den roem onzer zeelieden te kort te doen, te mogen toegeven, dat er
in de jaarboeken der Fransche krijgsgeschiedenis onjuister grootspraak aangetroffen
wordt dan deze, dat hunne vloot in 1676 de meerdere van de Hollandsch-Spaansche
geweest is.’
Zullen wij ons dus maar niet al te zeer stooten aan dit - omdat er De Ruijter's
naam ten onrechte op vermeld staat - snorkende grafschrift op de tombe van
Duquesne; aan een opschrift op de tombe van De Ruijter in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam stooten wij ons wèl. ‘Hij had’ - zoo luidt het daar in het Latijn, de taal
waarin onze groote mannen tot het nageslacht dier kloeke Hollanders moesten
gebracht worden! - ‘hij had alles aan zichzelven te danken.’ Wel, niemand die dit
sterker ontkend zou hebben, dan juist de man, wien deze woorden gelden. Hij zou
ze niet gaarne nagesproken, en zeker met een huivering aangehoord hebben. En
eerlijk gezegd, het verbaast mij, dat die uitdrukking op het graf van De Ruijter te
*)
*)

‘La nouvelle vint de la mort de l'Admiral de Ruyter’. Journal gedurende de veldtochten van
1673-1678 (werken v, h. Hist. Gen. 32) p. 98.
H.L.F.P.: D e R u y t e r 's l a a t s t e z e e t o c h t (feuilleton in de Nieuwe Rotterd. Courant,
vermoedelijk van 26 Augustus 1896).
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lezen staat. Men denkt zich het zelfbewuste ras der 17e eeuw nederiger, welk een
schijnbare tegenspraak in deze gedachte ligt opgesloten. Of hebben wij van de
vroomheid van dat geslacht toch niet een geheel juiste voorstelling?
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Althans aan zekere, als ik ze zoo noemen mag, uiterlijkheden hechtte het in de
practijk minder waarde dan thans wel algemeen gedacht wordt. Welk een tal van
bepalingen tegen het werken op den Zondag, die juist door hun veelheid en herhaling
verraden, dat de schennis van den Sabbathdag meer voorkwam, dan menigeen
wel meent. Voor het binnenhalen van den oogst werd in enkele streken zelfs in die
bepalingen een uitzondering gemaakt, terwijl het bekend is, hoe verschillende
regeeringscolleges ook op den Zondag vergaderden. Een plaats uit het
‘Resolutij-Boeck van 't Weer-Gorsch daer onder leght Hellevoet-sluijs’, leerde mij,
dat er wel degelijk op den Zondag in het openbaar en zelfs zeer hard gearbeid werd:
De bedoelde passage luidt: ‘dat mede vermits den Oorloge, de timmerlieden,
schouwers en andere persoone in die(n)ste sijnde vān Ed. Mog. Hren. Gecomm.
Raden ter admiraliteijt op de Mase soo wel des Sondaaghs als andere dagen moeten
t

arbeijden, oversulx gepospon sijn van het gehoor van Godes woorts, oversulx wel
noodig en ten hoogsten dienstigh soude sijn tot onderhoudingh van - Christel.
Godtsdienst,’ waarom besloten werd dat er des Woensdagsavonds zou gepreekt
worden, opdat die menschen, ‘werden wederhouden van tot groote Godloosheden
*)
uijt te spatten.’ Met ziet, de regeering - want het gold hier Schout en Schepenen
der forteresse - liet de menschen wel niet los, maar had er vrede mee, dat, als de
omstandigheden dit vereischten, de Sabbathdag ontheiligd werd. En een man als
De Ruijter, in alle opzichten een vroom man, liet het Engelsche fort Kormantijn, op
sten

de Westkust van Afrika gelegen, den 8
Februari 1665, dat is op een Zondag,
aanvallen, terwijl de Vierdaagsche Zeeslag tijdens de Pinksterdagen (11, 12, 13 en
e

14 Juni 1666, waarvan de 13 Juni een Zondag was) plaats had.
Doch, hoe dit ook zij, Michiel de Ruijter gevoelde zich, gelijk meer dan één groot
man, een werktuig in de handen van een hoogere Macht, een middel tot een doel.
De angst van een Amasis, die voor het geluk van Polycrates van het eiland Samos
vluchtte, schijnt den grooten zeeheld niet onbekend geweest te zijn, wanneer hij
zijn eigen glansrijke loopbaan overzag. Althans het was hem een groote troost in
zijn laatste levensdagen, toen hij onder zware lichaamspijnen ver van zijn dierbaren
neerlag, dat God hem eindelijk waardig tot deze beproeving gekeurd had. ‘O, mijn
genadige God,’ riep hij uit, toen hij, na den zwaren val van het hooge zonnedek als
een verminkt schepsel uit zijn bedwelming ontwaakte, ‘ik dank U van ganscher harte,
dat gij mij in vele en verscheidene gevallen zoo goedertierenlijk hebt bewaard, en
nu zoo vaderlijk bezoekt! Laat deze tuchtiging strekken tot zaligheid mijner ziele!’
Bouwen op eigen krachten - dat heeft De Ruijter nooit gedaan. En toch was hij
juist daardoor te midden van de grootste gevaren en de hevigste zeegevechten de
kalme, de bedaarde, en ook de geweldige, de groote. Zeker, ook hij heeft
oogenblikken van moedeloosheid gekend, doch zij werden door hem niet
huichelachtig verborgen of later ontkend. Eerlijk en eenvoudig, gelijk in alles, toonde
hij zich ook hierin, gelijk hij was. De Heer had hem dan losgelaten. Want in vreugde
en leed, in voor- en tegenspoed, was het voor hem de Heer, die gaf of nam, al naar
diens welbehagen, en wiens groote naam - dien ‘verschrickelijken naam’ der
*)
Synodale Resolutien! - altijd geloofd werd.
Het zou inderdaad dezen krachtigen zoon van het krachtige Calvinisme schier in
alles te kort doen, indien men, van hem gewagende, niet met nadruk hier op wees.
Zelfs op gevaar af, dat er personen gevonden mochten worden, wier levensopvatting
hun niet toelaat zich objectief in de 17e eeuw te kunnen indenken. Het was toen
*)

*)

Resolutie van (?) December 1692. Ook uit de Resolutiën van Baljuw en Leenmannen 's Lands
van Voorne blijkt ten duidelijkste, dat er in dien tijd ten plattelande des Zondags vergaderingen
werden gehouden.
Synode van 's Gravenhage van 1634, art. 6.
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zoo, en niet anders. Vriend en vijand streden in naam van God, diens hulp
inroepende en Hem de eere gevende. ‘God heeft met ons gevochten tegen een
machtigen vijand!’ schrijft na den Driedaagschen Zeeslag (den slag bij Portland van
1653) de Engelsche vlootvoogd Blake aan het
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Parlement. Tot die ‘machtige vijand’ behoorde ook De Ruijter, die toenmaals nog
Commandeur was, en later, Admiraal geworden, zich steeds door gebed en 't gebruik
en doen gebruiken van 't Heilige Avondmaal voor een strijd voorbereidde.
Doch De Ruijter bepaalde zich niet tot bidden en tot danken.
In 't jaar 1666 schonk hij een gift van 50 pond en daarna nog een van 100 pond
aan de armen van zijn geboorteplaats; in het jaar 1667 nog 105 pond en in het
Rampjaar 50 pond. ‘Die givten van dezen godvrugtigen Admiraal in de jaaren 1666,
1667 en 1672, waren buijten twijffel dankofferen, als God hem uijt gevaren geredt,
†)
en van enen togt behouden t'huijs gebragt had.’ De tegenwoordige waarde dier
giften valt moeilijk te bepalen. Beter is het ze te vergelijken met andere sommen uit
dien tijd. Zoo vertegenwoordigt 50 pond de ‘toelech,’ welke mr. Jacob Pillius 's lands
chirurgijn te Vlissingen in 't jaar 1653 kreeg, op verzoek om verbetering van
tractement ‘ten aensiene van de sware curen bij hem alreede gedaen ende staende
§)
noch te wachten.’ Matthijs Jurriaens, soldaat te Vlissingen, wiens rechterarm op
het schip van den Vice-Admiraal Jan Evertsen is afgeschoten, krijgt 2 ponden om
**)
vandaar naar Den Haag te reizen en zich daar tot den Raad van State te wenden.
Willem Bouw, die door 't barsten van een goteling in den slag bij Pleymuijden onder
den Commandeur De Ruijter een stijven linkerarm zal houden, krijgt 5 ponden
††)
ééns. Willem Fonteijn, die zijn linkerarm tot aan den schouder toe had verloren,
§§)
krijgt voor dat verlies 33 pond 6 schellingen , terwijl hij op zijn verzoek in 's lands
dienst mag blijven op 14 gld. ter maand. Uit het een en ander ziet men, dat De
Ruijters giften inderdaad aanzienlijk waren.
Evenwel uit genoemde voorbeelden blijkt óók, dat het lot van Janmaat niet
benijdenswaard was in die dagen van bijna voortdurende zee-oorlogen. Wel werd
er al voor hem gezorgd, wanneer hij invalide geworden was, maar dat zulks zelfs
voor die dagen niet geheel voldoende geacht werd, bewijst wel de verbetering,
welke reeds in Augustus van datzelfde jaar hierin plaats had, en vooral, gelijk
algemeen bekend is, in den Tweeden Engelschen Zee-oorlog. In hoeverre in deze
en andere financieele verbeteringen de invloed van De Ruijter is te bespeuren, zal
niet gemakkelijk na te gaan zijn, althans een opzettelijke studie vereischen. Men
weet de verdiensten van Jan de Witt voor ons zeewezen. Bovendien, men vergete
niet, dat deze verbeteringen hoofdzakelijk ten doel hadden, om veel volk op de vloot
*)
te krijgen. Evenwel, buiten het advies van een man van De Ruijter's kennis en
ervaring kan men moeilijk gehandeld hebben. Toen hij nog Vice-Admiraal was, nog
vóór zijn reis naar Algiers, dus in 1663, drong hij er reeds op aan, dat de 6 stuivers,
welke de kapiteins per dag voor het onderhoud van een matroos ontvingen, tot 7
stuivers vermeerderd zouden worden, wat hij er toen niet door kon halen. En dat hij
er althans van bewust was, dat in het jaar 1676 de maandgelden nog niet geheel
voldoende waren, zou men kunnen opmaken uit zijn uitroep, toen hij, tijdens den
zeeslag bij den Etna zwaar gewond neerliggende, den bijstand des hemels inriep
voor zijn manschappen, ‘die voor een klein geldt zooveel ongemaks en gevaars
uitstaan.’
*)
†)
§)
**)
††)
§§)
*)

L e v e n e n D a a d e n d e r D o o r l u c h t i g s t e Z e e h e l d e n , uitgave 1683, p. 606,
2e kolom.
V r o l i k h e r t in zijn Voorrede op zijn V l i s s i n g s c h e K e r k h e m e l , medegedeeld in
Navorscher van 1857 bl. 197, kol. I.
Resol. van Gecommitt. ter Admiraliteit in Zeeland van 24 Febr 1653.
Ibid. 19 April 1653.
Ibid. 19 April 1653.
Ibid. 26 April 1653.
Zoo werden in den zomer van dit jaar de bedelaars opgepakt en vóór minstens één tocht
over de schepen verdeeld.
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Wat althans zeer voor De Ruijter pleit, is dat het bootsvolk zooveel van hem hield.
Reeds in 1659 schrijft de ons reeds bekende ‘schriver op 't landtsschip Oostergoo,’
Dirck Sierckx: ‘Soo dat de Ruyter een dapper man is, ende hij is met te spreken als
een kindt.’ In die tegenstelling ligt reeds een groot deel van het geheim van De
Ruijter's populariteit. In nood en gevaar deed hij
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voor niemand onder. ‘Is dat een Admiraal!’ riep de gevangen Engelsche officier
tijdens den zeeslag van Solebay uit; ‘dat is een Admiraal, een kapitein, een stuurman,
een matroos en een soldaat! Ja, die man, die held, is dat alles te gelijk!’ Maar
diezelfde De Ruijter kon op een anderen tijd een matroos prikkelen om niet te blijven
vóór den mast, maar zijn best te doen om het wat verder te brengen in de wereld,
daarbij wijzende op eigen voorbeeld. Want over zijn geringe afkomst heeft hij zich
nooit geschaamd. En als het eens regende, onophoudelijk regende, en de matrozen
van kleeren wilden verwisselen, lachte de Vlootvoogd die witte-broodskindertjes uit;
hij, Bestevaer, een oude man bij zulke jonge klanten vergeleken, hield immers zijn
doornatte kleeren aan. Evenals Maarten Harpertse Tromp had hij slechts één knecht
tot zijn dienst, en den matrozen zou het water niet in den mond loopen door de
*)
lekkere geuren van gebraad, die uit zijn kajuit opstegen. Hij at het vleesch liefst
gezouten, ook als hij aan wal was; eigenlijk was hij - om een Transvaalsche
uitdrukking te bezigen - zèlf heelemaal gezouten. Een zeeman onder de zeelui, een
beschaafd en bescheiden man in het gezelschap van aanzienlijken, was er zoo
goed als niemand, die De Ruijter een kwaad hart toedroeg.
Die eenvoudige man, schuw voor lof, stond vierkant daar als het vaderland in
gevaar was, als de Staten radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos werd
en

geheeten. Men moet zich den angst, de radeloosheid in den nacht van den 18

op

en

den 19 Juli 1672, toen een landing van de Engelschen werd gevreesd, indenken,
om te weten wat een godengelijke redder De Ruijter voor ons volk geweest is. Doch
h i j gaf Gods sterken rechterarm de eere, en als het angstige, bange klokken-geklep
veranderen mocht in een blij gejubel van victorie-luiden; boog h i j in waarachtigen,
eerlijken deemoed met heel het volk het hoofd voor den Heere, die wederom groote
dingen gedaan had voor het kleine volk aan de sombere Noordzee.
Groot is zijn invloed geweest op ons volk uit die dagen. Hij heeft het gered van
den ondergang. En wie zal nagaan van welk een ontzaglijken invloed zijn leven,
zooals de ouders dat aan hun kinderen, de onderwijzers het aan hun leerlingen
verteld hebben, op achtereenvolgende geslachten gedurende nu drie eeuwen
geweest is? Het zal niet bij die drie eeuwen eindigen. Zoolang onze taal gesproken
wordt, zal de geschiedenis van Michiel de Ruijter levend blijven, in dien zin, dat zij
leven en durf opwekt, en telkens weer bij elk nieuw opkomend Nederlandsch geslacht
een wonderlijk heerlijk licht doet stralen over datgene, waarin we allen geloofd
hebben: de Toekomst.

*)

Op kluchtige wijze wordt de vrees van Janmaat, met het oog op Van Wassenaar van Obdam,
‘den nieuwen baas’ na M.H. Tromp, hierover uitgedrukt in een in 1653 verschenen: ‘Praatje
van den Ouden en Nieuwen Admiraal.’
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Veertiende hoofdstuk.
Langzaam, heel langzaam-aan..., ja somtijds wel door dien tragen gang opnieuw
verontrustend..., kwam Emma te herstellen. Nu vooral bleek welk een geduchten
ziekteaanval zij had doorstaan. Nog bijna drie weken moest ze te bed, daarna vele
dagen op haar kamer blijven - najaar was het en stormig, guur; kil in de lange gangen
van het groote Keizersgrachthuis; - eindelijk - een bleeken, mistigen morgen in 't
laatste van November - daar kwam ze, aan Jeanne's arm, voorzichtig, voetje voor
voetje, de breede trap af..., voor 't eerst weer beneden, in de huiskamer.... De
kinderen hadden hun best gedaan het daar wat feestelijk te maken, met bloemen,
en Jan, even tusschentijds naar huis geloopen, ontving er zijn vrouw, van vreugde
stil bewogen eerst, dan eensklaps losbarstend in een vroolijke luidruchtigheid...
Achter hem stond Noortje, met het ruggekussen dat ze geborduurd had - o! hoe
beeldig, snoeperig lief, vond mama....
Emma was opgetogen....
Maar onwillekeurig blééf ze toch nog, ook toen ze al 'n poosje in de huiskamer
was, rondgaand om de bloemen te bekijken, leunen op Jeanne's arm. Ze was ook
zoo gehecht geworden aan Jeanne in de laatste weken, zoozeer gewend aan haar
steun en gezelschap. En daarbij kwam wel: ze voelde zich nog wat licht in 't hoofd,
een beetje duizelig soms even. Ze glimlachte voortdurend, van blijdschap weer
beneden te zijn; toch viel het haar eigenlijk niet mee; Jan moest weer haastig naar
kantoor; zij had een vaag besef dat ze méér van dit oogenblik verwacht had, en wist
toch eigenlijk niet wát...; zoo futloos, zoo heel zonder plan voor de naaste toekomst
gevoelde ze zich..., als nieuw-geboren, en toch afgeleefd... zenuwachtig en
kleintjes....
Ze verzette zich ertegen. Kom, kom, vooruit! Het gezellige leven ging nu weer
beginnen, kom, zij moest flink zijn en opgeruimd. Had ze niet pas ondervonden
hoeveel de menschen allemaal van haar hielden?... Was het dan soms niet prettig
om weer mêe te leven en gezond te zijn?...
Tot dien laatsten morgen toe, dag-aan-dag, was Jeanne boven bij mama gebleven.
Ze had er een groote voldoening in gevonden, in dat verplegen en opkweeken van
haar moeder, en met trotsche blijdschap, als naar een bijzonder, hoog-vreugdig
feest, waarvan zij, zooal niet de hoofdpersoon, dan toch onweersprekelijk nummer
twee zou zijn, verlangd naar dien dag van voor 't eerst beneden komen. Haar was
dit ook niet tegengevallen! Wat een geluk - o, wél met iets diep weemoedigs ook,
iets schrijnends, door dat wankele, dat langzaam en voorzichtig moeten loopen,
van mama, die altijd vroeger zoo vlug en ree was geweest - maar toch, wat een
geluksgevoel in haar hoofd, terwijl ze, haar moeder aan haar arm, de trap af daalde,
in 't zachtgespreide licht en de gangenkilte. Ze kon van aandoening geen woord
uitbrengen, toen papa, tranen in de oogen, ook haar diep aankeek, de hand drukte,
kuste op het voorhoofd, feliciteerde.
Ook de eerstvolgende dagen bleef ze nog gestadig om mama heen, rekkend de
verpleging - die niet meer noodig was - met groote zorgvuldigheid en ernst.
Maar toen de beterschap aanhield en zich geheel scheen te voltooien, de dokter
‘afscheid genomen’ had, Emma weer meer-en-meer in haar oude doen kwam en
ook niet meer weten wou van drankjes, kina, kopjes bouillon en geklutste eitjes -
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liever dronk ze, als van-ouds, 's middags een glas madera en at er een taartje bij,
- toen ook de tantes en Kee Dabbelman, en andere vrindinnen, weer geregeld hun
lange bezoeken kwamen maken, begon Jeanne zich niet meer zoo nuttig te gevoelen,
kreeg ze een onrust-gevende behoefte aan méér en lastiger bezigheid, aan echter
werk; ze wilde nu ook, om mama te verlichten, en hoezeer ze er tegen opzag, de
leiding van het huishouden wilskrachtig ter hand nemen; mama moest daar voortaan
geen zorg meer over hebben.... Maar hierbij
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kwam ze telkens met Noortje in botsing. Die had zich in de weken van mama's
ziekzijn, haast ongemerkt - het ging haar gemakkelijk af - allerlei huishoudelijke
bezigheden eigen gemaakt, werkjes, die ze geregeld verrichtte nu, en zij was ook
gewoon geworden met de meiden te praten, over 't geen er gegeten of schoon
gemaakt, welke kamers er gedaan moesten worden, - Noortje, die schoon zooveel
jonger, eigenlijk meer gezag bij de meiden had dan Jeanne, doordien ze met warmer
vriendelijkheid hen toch beter op een afstand wist te houden. Jeanne merkte dat
wel, en het ergerde haar, ze lachte het zusje schamper uit om die lief mevrouwelijke
airs, wilde het werk bruusk van haar overnemen..., maar Noortje verzette zich....
Zoo ontstonden bitse kibbelpartijen, waar ook mama van hoorde en niet kon buiten
blijven. Ze werd er boos om. God-nog-toe, kreeg-je dat weer! Konden ze nu niet
eens vrede houden?... Aanstonds wilde Emma een eind aan de kwestie maken,
zelf zou ze alles weer bestieren, alléén... waarachtig, ze was er nog, ze was nog
niet kreupel of blind, zou de boel wel weer redderen, hoor!...
Jeanne had er 'n wanhopig verdriet over en smeekte ten slotte haar zusje, op
deemoedigen toon, het werk toch alsjeblieft maar aan haar over te willen laten.
‘God, asjeblieft Noor, doe het nou maar!... Ik weet anders geen raad!’
Noortje schrok van dien toon; ze begreep er niet veel van, maar gaf bijna dadelijk
toe.... Gelukkig had ze zelf juist weer een paar gezellige invitaties gekregen; ze
raakte weer meer en meer in de kennissen en vrindinnen; ze voelde zich geliefd bij
die vreemden, meer haast dan thuis.... Weldra ging ze er weer geheel in op, in dat
leven buitenshuis, taalde ze niet meer naar nuttig-zijn; ze scheen zelfs vergeten,
dat ze daar een tijdlang eenige behoefte aan had gevoeld.... In droomen leefde ze
nu weer voort, in droomen van liefde, trouwen, geluk..., verbeeldingen van een
toekomstig nieuw bestaan, dat in een nimbus van heerlijkheid was gehuld....
Er was trouwens een algemeene opfleuring merkbaar in het naar-buiten leven van
het gezin. Jan Croes en zijn vrouw, in hun dankbaarheid voor Emma's herstel en
voor de attenties tijdens haar ziekte ondervonden, wilden nu vriendelijkheden terug
bewijzen; er hadden telkens kleine ontvangsten plaats, avondjes, die een feestelijk
karakter droegen. Het scheen ook wel, dat Croes zijn gedachten aan zuinigheid en
bekrimping weer op zij had gezet. Hij was er op gesteld, zoo zei hij tegen Jeanne,
dat mama geen last van dat ontvangen hebben zou; liever moest er maar wat meer
van den kok worden besteld. Ook was hij meestentijds opgewekt, lachte, schaterde
hij weer vaak en bulderend als vroeger; alleen - het was Jeanne vooral die 't merkte
- daar tusschendoor kon hij, bijna plotseling soms, momenten hebben van een
prikkelbare, bijna gejaagde onrust, of van een sombere gedruktheid, waarover hij
zich zelf wel het meest scheen te ergeren, en waaruit hij zich dan ook meestal, als
met een sprong van zijn wil, weer éven snel wist op te werken.
Eens op een avond dat mama en Noortje al naar bed, Jeanne en haar vader
alleen in de huiskamer waren, vroeg het meisje, terwijl ze de rook van zijn sigaar
opsnoof, op vroolijken toon, of ze 't zoo mis had dat hij tegenwoordig een minder
soortje rookte dan vroeger. Schichtig schrikkend keek hij op. Dan, kwasi luchtig ook
hij, maar met een gedempte mismoedigheid in houding en gebaar, antwoordde Jan,
dat die vermindering nu niet van den allerlaatsten tijd was; al maanden rookte hij
zooveel niet meer - had ze dat niet gemerkt? - ja, en goedkooper ook.... Och ja, hij
gaf over 't algemeen niet veel geld uit voor zichzelf, kwam ook haast nooit meer op
de club.... Het kon er niet af!... Maar - en het was in-eens weer als ergerde hij zich
aan zichzelf om die plotselinge bekentenis - het kwam er niets op aan, ze moest er
niet over spreken, 't vooral niet aan mama laten merken. Die was nog te zwakjes,
nog heelemaal niet de oude, dat zag ze toch zeker ook wel.... Mama moest een
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prettig leven hebben, zonder zorgen.... Alles wat haar maar eenigszins verontrusten
kon moest vermeden worden, de dokter had hem dat ook gezegd.... verscheiden
malen....
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Na dien avond kwam er een - vooral de geldzaken betreffende - gestadig groeiende
vertrouwelijkheid tusschen papa en Jeanne. Zij was daar blij mee, moedigde hem
hartlijk aan. Als ze samen alleen waren vroeg ze hem - af en toe, en nooit te dringend
- hoe het op kantoor ging, en hij vertelde er wat van, aarzelend eerst, maar, toen
hij er aan gewoon raakte, met meer en meer overgave. Toch kreeg Jeanne soms
den indruk dat hij nog meer voor haar verborgen hield dan hij vertelde; zij was dikwijls
ongerust; ze schaamde zich nu nog meer over haar egoïstisch, onoplettend
voortleven van vroeger, en nam zich telkens sterker voor zich voortaan geheel aan
haar ouders toe te wijden..., aan hun rust en geluk.... Ook voerde ze, zonder dat
mama er veel van merkte, allerlei kleine zuinigheidsmaatregelen in. De fransche
lessen schafte ze nu maar heelemaal af - ze deed er toch niet veel meer voor ofschoon papa dat jammer vond, juist om 't geld dat ze hadden gekost, maar mama
noemde het heel verstandig-beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald; zij
had het dan nóóit iets gevonden voor Jeanne, dat harde studeeren!...
Innerlijk was Emma met Jeannes besluit nog blijer dan ze liet merken. Want
ofschoon ze nog aldoor kucherig bleef, en slap, gauw moe, deed ze nu toch gaarne
alsof ze die ziekte van haar alweer bijna vergeten, of alles weer heelemaal bij het
oude was, en zij, net als vroeger, haar huishouding bestierde, opgewekt en flink zij het dan ook gezelligheidshalve met hulp van Jeanne.
Ook in het leven van Ru en Louise, scheen, na haar herstelling en die van mama,
weer meer fleur en glans te zijn gekomen. Wel bleef zij zelve nog stil- en gedrukt ze mocht volstrekt geen kinderen meer krijgen, had dokter gezegd; dit was
aanvankelijk voor haar verborgen; toch, door een toeval, had ze 't gehoord - maar
Loe was nu eenmaal nooit zeer levendig van aard geweest, Rudolf scheen des te
gelukkiger; opgewonden-druk kon hij praten, nerveus-stiklachen.... Zijn zaken gingen
nog steeds uitmuntend.... Er was telkens weer sprake van verhuizen, naar de Heerenof Keizersgracht of naar een van die nieuwe voorname straten achter het
Rijks-museum; het zou er nu tegen November van 't volgende jaar wel van komen;
Loe kon het ook niet meer tegenhouden; zij gaf trouwens zelve toe: vooral voor de
groote diners, die ze geven moesten, was het bovenhuis in de Vondelstraat op den
duur te klein en te ongeschikt. Ru was overigens blij geweest, toen dat weer kon
beginnen, het uitgaan en gasten ontvangen; hoog tijd werd het, had hij gezegd;...
je raakt er gauwer uit dan je denkt als je 'r niet op past; o jé! jonge effectenhandelaars
en bankiers genoeg, die zich aangenaam trachten te maken!... Een tijd lang, in
December, was het zelfs bizonder druk met dinétjes en partijtjes bij Ru en Loe; het
verzuimde moest worden ingehaald. Ook Jeanne en Noortje werden telkens weer
genoodigd; Ru had zooveel ongetrouwde beurs- en societeits-vrienden; vandaar
herhaaldelijk damesgebrek.
Noortje vond het een heerlijke tijd. Maar Jeanne veel minder. Dit uitgaan kwam
dan ook zoo heelemaal niet overeen met haar ernstige gedachten van tegenwoordig,
met haar wil zich te verbeteren, zich geheel aan haar ouders en aan het huiselijk
geluk te geven. Want wel had ook zij nog haar uren, ja dagen... van verlangen,
ontembaar, en onrust-stookend in haar bloed, verlangen naar liefde, een man, een
eigen gezin; 's nachts lag ze er vaak van wakker, starend in 't donker met brandende
oogen of snikkend, diep-alleen, in de zwoelte van 't kussen..., maar dat er onder
die vrienden van Ru ooit iemand voor haar zou kunnen zijn, dat geloofde ze immers
toch niet; als ze daaraan dacht kwam er zoowel bitterheid om eigen verschraling
en versaaiing als minachting voor die soort van jonge mannen in haar te leven; ze
hield niet van het genre, placht ze met spot te zeggen; zoo'n keurig gerokt en gekapt
of blink-kalig meneertje, met zoo'n eeuwige, als vastgegroeide grijns op z'n raspig
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geschoren, wittig bepoeierd gezicht, maakte haar kregel; van een gansch anderen
man zag ze in haar droomen nu het vage beeld, - van een wat ouderen, een tien of
vijftien jaaf ouderen, ernstig, mild-ernstig, weinig lachend, maar diep-innig-nobel en
goed.... Ze begreep nu
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ook beter wat Loe vroeger altijd had gewild; en soms kon ze in-eens een fel
medelijden krijgen met die oude vrindin, Loe Huigens, die nu haar schoonzuster
was, want ze meende nu wel te begrijpen hoe het kwam dat Loe in haar trouwen
nog zooveel stiller en gedrukter was geworden.... Arm kind!... Neen, zij zou zich niet
zoo vergissen, dat was zeker, ook al zou er gevaar voor zijn, wat niet te vreezen
stond.... Jeanne bedankte nu en dan wanneer ze bij Ru werd genoodigd.... Maar
dan hoorde ze dat hij daar boos om was, en kwam er gewoonlijk een briefje van
Loe, haar dringend vragend het toch alsjeblieft maar te doen. Ook kibbelde ze er
telkens over met Noortje, die niet goed uit kon staan dat Jeanne in-eens zoo
verschrikkelijk ernstig was geworden - zoo saai en suf, noemde ze 't soms, als ze
er zich over opwond -; vroeger had ze toch ook wel van een pretje gehouden en
die partijtjes bij Ru en Loe waren meestal dol; zij was er al herhaaldelijk half-verliefd
van daan gekomen, Noor - maar... ja... telkens op een ander!... Dat was vreemd,
ze verwonderde er zich zelf over, zoo gauw als ze den een voor den ander kon
verwaarlozen....
In de week van Kerstmis werd er bijna voortdurend feestgevierd, gesmuld en
pretgemaakt in de groote familie. Den eersten Kerstdag was 't bij de oudelui Croes
aan huis, een uitgebreid diner met Jans broers en zusters; den tweeden bij Ru en
Loe, evenals 't vorige jaar; maar nu waren Pietje Baatz en Dirk van der Zwaag er
nog bij als heeren voor Jeanne en Noor. Tusschen Kerst- en Nieuwjaar nog een
andere smulpartij, bij oom Herman en tante Sophie. Maar op oudejaarsavond zaten
ze weer, zooals meer en meer traditioneel werd, onder elkaar in het ouderlijk huis;
een drukke, ietwat opgeschroefde vroolijkheid vulde dien avond, als overstemmend
iedere herdenking; 't was of het elks doel was er maar zoo gauw mogelijk mee
gedaan te raken, zichzelf en de anderen den tijd niet te gunnen tot kalmte en besef
van 't oogenblik te komen...
Theo alleen was stil....
En zoo begon dan alweer een nieuw, een onbetreden... angstig-onbekend jaar!...
Theo was er intusschen nog altijd niet toe gekomen met zijn ouders te spreken
over zijn plannen. Niet dat die minder vast geworden waren. Al werd hij er zich soms
wel van bewust, in Anna's gezelschap dat haar plat-amsterdamsche uitspraak, haar
volksmanieren, haar onwetendheid... hem diep in de ziel tot schrijnens toe konden
hinderen, tevens proefde hij aldoor in zich zelf een voldoening, een genot bijna, juist
door die taal, die wijze van doen, die kinderlijkdomme vragen; een scherpe prikkel
was hem haar onbeschaafdheid; te weten dat dit mooie, gemoed-rijke,
heerlijk-frissche natuurkind - want zoo dacht hij haar - hem-liefhad in vollen hartstocht,
't gaf hem een groote, nooit vroeger gekende bevrediging, hij was er, telkens
opnieuw, tot juichens toe blijverrukt mee, en als hij dacht aan haar - in uren van
eenzaamheid vooral - was 't altijd met dezelfde innige bewogenheid, die hem tranen
in de oogen drijven kon, met hetzelfde, diep-krachtige begeerte-gevoel, het machtige
verlangen ook, haar altijd en voor goed te mogen hébben, haar bij zich, dicht bij
zich te houden, nooit te laten weg en verloren gaan.... Dát denkbeeld - dat hij haar
weer kwijt zou kunnen raken, haar niet meer zien - die groote, diepe, liefde-glanzende
oogen, dat lustig bewegende, welige lijf - niet meer voelen haar tegen zich aan, haar
zoenen en liefkoozingen..., het was hem ten eenenmale onverdraaglijk! En dus wou
hij haar trouwen. Gauw! Het was niet alleen zijn plicht, tegenover haar en om hun
kind, hij wílde het ook voor zichzelf, om zich gerust te kunnen voelen, om haar voor
goed aan zich gebónden te weten.
Maar tegen het spreken met zijn ouders, aanvankelijk uitgesteld om mama's
ziekte, zag hij op, al zwaarder en benauwder, hoe vaker hij, telkens opnieuw, het
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verschoof, om allerlei zichzelf-in-'t-hoofd-gepraatte redenen. Al de anderen schenen
nu zoo rustig en tevreden; er wijlde een zeldzame stemming van lichte vreugde in
huis na mama's herstel; en hij wist toch dat de stoornis al komende, het nieuwe
on-geluk al groeiende was; hij, hij moest het aanbrengen! Want dat ze het als een
ongeluk zouden voelen, een
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ramp zonder herstel, een schande-en-schaamtebrengende verandering in het
gezins-lot, daar was hij maar al te zeker van, en daaglijks woog die zekerheid, dat
weten van het onafwendbare, hem zwaarder op het hart... Het was nog niet eens
alléén zijn ‘trouwen beneden z'n stand’! Och! Er kwam zooveel bij! Zijn sjeezen van
de academie na bijna zes jaren zoogenaamde rechtsstudie, na al zijn beloften en
verzekeringen, zijn grootspraak, zijn gewoonte-geworden houding en manieren van
onbegrepen superioriteit....
Anna sprak er af en-toe nog wel eens over - dat het nu toch zou moeten gebeuren
- maar aarzelend ook zij, minder uit verlangen, dan uit angst, benauwing, verward
opzien tegen de hevige, ál-verkeerende beroeringen die zeker onmiddelijk op Theo's
woorden volgen zouden. Toch was ze al haast even bang, dat het op andere wijze
plotseling gemerkt zou worden, aan haar figuur of haar onwelzijn, hetzij door
mevrouw, of een van de anderen in haar dienst, hetzij thuis door moeder - totnogtoe
had ze haar geheim kunnen bewaren, met allerlei leugentjes en foeven, vuil
waschgoed leenend van een vriendin, die in 't vertrouwen was....
Telkens schrok ze op, meenende in woorden toespelingen te ontdekken of
minachting in een gebaar, was het haar ineens of 't luid werd uitgeschreeuwd en
aan de muren stond geschreven, vreesde ze elk oogenblik bij mevrouw geroepen,
of, ongehoord, smadelijk weggestuurd te zullen worden.... Schaamte en angst
gevoelde ze.... Wroeging of berouw..., o! geen oogenblik! Theo was haar man, zij
hoorden van elkander; hoe goed en lief en zacht bleef hij voor haar; ze zou altijd,
altijd van hem houden, dat wist ze zeker, en hij van haar; haar vertrouwen in hem
was volkomen.... Maar god, die rijke, deftige familie, die voorname mevrouw vooral
en die fijne jonge dames, god-o-god, daar zag ze vreeslijk tegenop, dat die het
in-eens allemaal zouden weten; ze werd denkeloos verward, zag geen sprankje
licht als ze daaraan dacht. Wat zouden ze dan plotseling een verschrikkelijken hekel
aan haar hebben, haar verfoeien - vervloeken misschien, zooals in de boeken stond
- omdat zij, een meid..., hún Theo had weg... gestólen... ja, zoo voelde ze het soms....
Ze hadden het geen van beiden óóit gewild en gedacht..., maar het was toch zoo:
het nieuwe jaar brak aan, en ook de trage, koude Januari-weken verliepen, maar
nog altijd had Theo niet gesproken.... Half ziek dikwijls, liep Anna 's morgens naar
haar dienst, duizelig, misselijk, en met zwaar drukkende hoofdpijn van
zenuwachtigheid, angst.... Soms dorst ze bijna niet aan te schellen.... Theo maakte
zich de felste, de woedendste verwijten; dat harde werken werd beslist verkeerd
voor haar; het was eenvoudig godgeklaagd, zoo zei hij zichzelf, hij moest, móést
spreken, met mama dan ten minste vast.... Toch werd het nu Februari, braken de
lichtere dagen al vroeger en luwer aan....
Toen, in-eens, op een morgen, beneden gekomen, vernam mevrouw Croes, dat
Anna niet, zooals anders steeds, op haar tijd was verschenen, kwam even later Lina
vertellen: Anna's moeder stond aan de deur, vroeg mevrouw te spreken; het kind
scheen niet goed te zijn.... ‘Laat maar even in de keuken,’ zei Emma.... ‘Ik kom zóó.’
Theo lag op dat oogenblik nog in zijn bed, lusteloos en besluiteloos zich
rekkende..., tot hij beneden werd geroepen, hevig schrok, maar onmiddelijk begreep.
Terwijl hij nu plotsling zijn vasten wil als een licht in zijn hoofd voelde staan wiesch
en kleedde hij zich haastig.
(Wordt vervolgd.)
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Zwervers
(Medelijden)
door G. van Hulzen.
Schampere herfstzon sprankelt glinsteringen door de verbleekende bladeren, schicht
over stroeve klinkerweg lichtende strepen, klaar neerflitsend langs de rulle schors
der boomen.
De bladerkronen, weer dun en spaarzaam als in vroege lente en bijna doorzichtig,
wiegelen wemelteer in de bleeke lucht, als een hooge spreie, een looverdak van
grilfiguren, tintel-kleurend in 't zongevonk en 't gespatter van 't iele licht.
De warrelige takken van eik, de stramme stronken van beuk, ze strekken zich al
rechter-op naar de hemel, twijgen niet meer samen als in de zomer, en laten gracielijk
open een luchtestreek, die als een zilveren spleet de warande van wiegewagende
toppen in 't midden scheidt.
Een kermiswagen, groenig-geel, de zelfde kleur als het uitteerende herfstlommer
wat nog niet oxydeert, wrakt vereenzaamd aan de hoogopgaande allee,
verbindingsweg van twee groote steden, met de dorpen er tusschen, als knoopen
in 'n lint.
De geelgroene kast staat in de zondoorschenen laan als een passend deel van
't geheel, natuurlijke stoffeering, zooals de stroefgele weg en de wei ernaast.
Uit 't wagendak, wittig geverfd, steekt op een stompje pijp roetig rookend, en
achter de kleine ruitjes, door gaterige veel-gewasschen vitrage vagelijk bedekt, is
bedrijvigheid: de vrouw die kookt.
Een schrale man, armoedig, honger-fel, zit terzij van de wagen, vlecht met zijn
beenige, snel-gaande handen een grauwe biezenmat in een vuil-bruine stoel.
Ternauwernood ziet hij op als iemand passeert, al zijn aandacht samentrekkend
op 't werk, dat afmoet voor de avond valt.
Half onder de wagen, tusschen bak en wielen ravotten kinderen met een hond.
't Meisje, een smoezelig wicht van een jaar of zes, heeft zich genesteld in een bakje
dat kan dienen voor wagentje en om te slapen, een ding gemaakt van een oude
wieg. De arme hond, goor-wit van haar en huid, geel en grauw van magerte, staat
ervoor gespannen in een paar ongelijke touwtjes, - en de jongen van bijna tien, duwt
en slaat, zet de hond aan, om hem te laten trekken. Maar 't beest begrijpt niet wat
ze van hem willen, blijft dwars voor 't bakje, zijn armelijke rug gekromd, en staart
zielig, hulpbehoevend, zijn kwellers aan.
Een heer en dame gaan voorbij.
- Och, kijk 'es, wat spelen die kinderen aardig, zegt het jonge vrouwtje, dat
tevredentjes naast haar man, niet dadelijk het wreede ziet, alleen oogverlustigend
kijkt naar 't bonte groepje van witte hond, groezel kind met roode schort en
glunder-brutale blondkoppige jongen.
- Noem jij dat maar spelen... 't is mishandelen, antwoordt de meneer.
- Eigenlijk wel, stemt ze gereedelijk toe. Zou 't beest niet kunnen?
- Natuurlik niet.... Hè jongen, laat dàt staan... je moet je hond niet zoo tempteeren!
- 't Is een luierik, hij voert niks uit, weerspreekt de kermis-bengel, terwijl hij hoonend
lacht.
- Hij kan niet, dàt zie je toch!
- Hij kan wèl, as-t-ie maar wil. Maar hij wil niet die leelijkerd!
De jongen bijt op zijn nagels; rukt aan de touwen, zet de hond weer aan, duwt,
trekt hem met geweld voort, schreeuwt:
- Vort... allé!
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Maar 't dier rugt zich weer dwars voor 't bakje, onwillig, laat de jongen begaan,
laat hem schreeuwen, tieren, en kijkt meewarig naar de kant vanwaar hij hulp
verwacht.
- Hij heeft geen kracht, hij is te mager, zegt weer de meneer. Je moet hem meer
eten geven.
- We hebbe zellef niet... hij vreet veel te veel voor zoo'n leelijke kromme.
- O! zegt de ander, in vaag begrijpen waarom 't nu gaat.
- Geef hem wat, man! fluistert al de jonge vrouw vol mededoogen.
Maar de man doet of hij niet hoort, praat
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met de jongen verder, zichzelf verwenschend, dat hij zich ermee heeft ingelaten en
medelijden toont.
- Je moet hem beter voor spannen... de touwen zijn in de war! zegt hij nu nog.
- 't Geeft geen steek... de lamstraal wil niet. Twee gulde hêt-ie gekost. Maar as 't
zoo blijft gaat-ie gauw d'er van deur... of-ie! De laan uit, hoor!
- Daar zal-ie niet rouwig om wezen! spot de meneer.
De jonge vrouw lacht ook even.
- Zoo... nou bij andere hêt-ie 't niet beter. Twee gulde voor 'n hond is niet zoo
min... wat heb-je aan zoo'n dooddoender... zoo'n vreetop!
- Op die manier krijg je van 't beest niks gedaan.
- Geef hem toch wat, dan gaan we door! spoort-aan zenuwachtig 't jonge vrouwtje.
De twee kinderen hebben 't fluisteren nu gehoord, de jongen staat ineens begeerig
op, schuift op hen toe, de oogen vergroot, in afwachting, toch vol stille vrees dat het
nog mocht ontgaan.
Door de gaterige vitrage gluurt de vrouw, - en de stoelenmatter, als voelt hij, dat
er nu wat los komt, houdt even met vlechten op; de arme hond kijkt zielig toe. De
belangstelling heeft lang genoeg geduurd, denken de kermislui en hun vragende
gezichten zeggen het duidelijk.
De meneer voelt zich wat gesjeneerd, maar weifelt nog. 't Jonge vrouwtje hitst
aan om door te gaan. Traag tast hij nu in zijn zak, trekt de portemonnee, zegt ineens
bewust van zijn liefdadigheid:
- Hier is 'n dubbeltje, ga een brood koopen voor 't beest... en hier heb je wat voor
je moeder.
- Dankie wel... wèl bedankt!!
- Jawel, maar doen hoor.... Breng eerst dat geld binnen en dan op een drafje naar
't dorp, naar de bakker. Ik ga je na!
De jongen knikt; 't kleine meisje, uit het bakje gekropen, staat naast haar broertje,
kijkt begeerig naar zijn hand, waarin 't geld zit, en knikt eveneens met haar
groezel-rozig gezichtje.
Nu klauteren ze voetestrompelend het trapje op, en het vrouwenhoofd in de wagen
groet, dankend door 't miezig raampje.
De man heeft het nu ook bespeurd, schuift zijn stoel terzij, schurkt waggelend op,
zijn pet al in de handen, maar de stramheid van zijn leden houdt hem weer tegen,
laat dit niet toe.
De meneer en 't jonge vrouwtje, bevreesd dat het een formeele bedelpartij zal
worden, doen of ze hem niet zien, schuiven nu voort. Nee, dat mankeert er nog
maar aan, zoo'n vent te geven. Die verdrinkt het aan jenever.
Ze praten erover na, gezellig en toch weer ontstemd, al weten ze zelf niet best
waardoor. Zulke kermislui, nou ja, alles is bij hun berekening!
De twee kinderen komen al achterop, hollen met hond, met wagentje voorbij, naar
't dorp, naar de bakker. Het meisje tiert, de jongen schreeuwt luid:
- Vooruit Juno, vooruit... je krijgt wat, vooruit!
De meneer en z'n vrouwtje knikken elkaar toe in 't gelukzalig gadeslaan. Wat is
er met weinig toch veel te bereiken, denken ze nu weer.
Langzaam wandelen ze door, en 't groezele groepje van de kinderen, met de
hond als 'n wit vlekje in de verte, wordt al kleiner, verdwijnt bij een kromming van
de weg. Ziezoo, 't beest zal nu spoedig ook z'n bekomst hebben!
Hoog kuift het tintelend dunne bladerendak van beginnend najaar, de bladeren
hier en daar al bleekomrand, toch nog grazig van kleur als jonge weiden, warm van
tint, door 't zonlicht dat ze sparkelend doorgloedt tot een licht-warande, lichtende
huive bij 't donker dorrende van 't struweel en hakhout langs de kant.
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- Toch 'es even kijken, waar die kinderen zijn, zegt het jonge vrouwtje, 't zal 't
arme dier goed doen als 't wat te eten krijgt.
Ze slaan de dorpsstraat in, en jawel, heel in de verte staat het karretje ergens
voor 'n deur. Nu dichterbij, merken ze ook 't witte hondje, dat voor 't smoezel wagentje
in elkaar gekrompen op de grond ligt. Het dier kwispelt even zijn staart, kijkt met
oogen van lief herkennen naar de menschen die
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daarnet zoo vriendelijk deden en zich met zijn lot bemoeiden.
- Waar zijn de kinderen?
- Ze staan binnen, koopen zeker, beweert 't vrouwtje.
De meneer kijkt door de ruitjes om zich te overtuigen, ziet ze lekker smikkelen
aan suikerbrokken, gulzig de vette vingers aflikkend, - en verontwaardigd, ineens
begrijpend, schreeuwt hij:
- Hè, kwaje apen, wat heb je nou 't arme beest gegeven?
De kinderen aarzelen, schoffelen naar buiten, verlegen van op heeter daad te
zijn betrapt; maar brutaal, uit gewoonte van te worden afgesnauwd en terecht
gewezen, glundert de jongen:
- De hond hèt genoch... 'n heel stuk brood hèt-ie gehad.
- Is 't waar?
- Ja wellis!
- Ik zie niks, waar dan?
- Hij hèt'et al lang op!
De meneer ziet aan de onbeschaamde tronie dat hij liegt en niet zoo gauw
tevreden, vraagt hij verder:
- Waar heb je 't dan gekocht... hier, bij de bakker?
De jongen knikt eerst, wil dan ontkennen, maar de meneer, nu ineens zeker,
informeert al in 't winkeltje en komt dadelijk achter de waarheid.
't Heele dubbeltje hadden ze in de gauwigheid versnoept, gulzig chocolaadjes en
suikerbrokken achterelkander beknabbelend, opzuigend, en 't arme beest kreeg
geen kruimel brood.
De meneer, woedend, trekt 't jonge boefje aan de ooren, dat nu begint te
schreeuwen en uitkijkt om zich te verweeren. 't Vrouwtje, beangst voor kabaal met
dat volk, roept haar man terug, die na heel wat lesjesuitdeelen, en afstraffende
woorden eindelijk komt. 't Geeft toch niks zich met dat goedje te bemoeien. Je maakt
je zelf maar overstuur; ze deugen niet!
Nog 'n laatste uitbrander, wat strenge blikken, en ze laten het schamel zoodje
aan hun eigen over, gaan voort, in hun kwaadheid vergetend de hond die niets heeft
gekregen.
De gezichten van de twee kermiskinderen klaren op; ze lachen tegen elkaar, want
't smaakte zoo heerlijk, konden ze nog maar zoo één te pakken krijgen.
Nu bij het huiswaarts keeren zien de meneer en z'n vrouwtje het groezele groepje
weer. 't Meisje zit in 't kleine bakje heel gemakkelijk en de jongen duwt, slaat en
ranselt het arme beest, dat bij de smulpartij mocht toekijken, het beestje waggelend
van honger, maar dat toch wordt voortgedreven.
- Beter was 't geweest, waagt het vrouwtje te zeggen, als je zelf brood voor 't dier
had gekocht.
- Beter was 'et, bijt hij vinnigjes terug, als we niet zoo sentimenteel waren, ons
niet met ze bemoeiden.
- Je was de eerste die naar ze toeging, pruilt ze terug.
- Natuurlik, omdat-ie mishandelde, maar jij kwam dadelijk erbij en je wou dat ik
in de zak zou tasten!
- O, is 't nou mijn schuld?
- Dat zou ik denke!
- O, o!!
't Vrouwtje in haar gevoeligheid geknauwd, - en hij kwaad om zijn eerst toegeven
en toch niet volbrengen, wisselen nog wat spitse woorden.
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't Geeft kleine ruzie en wederzijdsche verwijten, eindigend in stil gemor, een
zwijgen dat meer drukt dan scherp spreken.
Nu ze de kermiswagen passeeren, kruipen de kinderen beschaamd tusschen de
wielen, en staren in vage verbazing van half begrijpen naar die twee groote
menschen. Zoûen die nog altijd nijdig zijn om dat dubbeltje?
't Was anders lekker geweest, en de hond ging de laan uit, omdat hij niet wou
trekken, die hoefden ze toch niet te geven. Ze zouen maar uit de voeten blijven.
De man, zijn stoel gemat, rekt zich uit, kijkt vreemdig naar die heer en dame, die
zooeven nog zoo belangstellend deden en nu zoo stijf en strak voorbijgaan. Er zijn
toch rare menschen in de wereld, mompelt hij tusschen de tanden. Ze zijn te heug
of te meug! Maar dan kijkt hij naar de
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wagen en ziet de kinderen wegschuilen, en een onbestemd vermoeden dat zij iets
hebben misdreven, waardoor die heer en dame niet meer naar de wagen omzien,
welt in hem op.
- Wat doen jullie daar, bliksems-kindere...? buldert hij op goed geluk.
- Wij? niks... we spele.
- Ik weet 'et zoo net niet... hier breng die stoel weg... dertig cente mot je beure!...
De kinderen komen onder de wagen uit, leggen de gerepareerde stoel op 't
hondenbakje, jagen op 't arme beest om te trekken. Maar nu herinnert de vader
zich, dat ze geld kregen van die heer en dame, - en verwonderd, dat hij niet eerder
eraan dacht, schreeuwt hij ineens:
- Wat heb-je met dat dubbeltje uitgevoerd?
De kinderen aarzelen even.
- Kom, zeg op... mot ik je helpe!
- Brood gekocht voor de hond, dat woûe ze hebbe?
- Ben-jij 'n haartje beduveld... of loop je met vrageboekies.
- Ze bleve d'erbij staan... we moste wel.
- 't Goeie geld voor die hond? Hij gaat weg, dat heb ik je al meer gezegd. Een
dubbeltje brood aan zoo'n mormel! Maar ik geloof je niet, geef op!
- We hebbe niet.
- Je liegt, je hep wèl!
- Niet-te, houden ze halstarrig, treiterend vol.
De man, ineens woedend in 't doorvoelen dat ze hem bedriegen, grijpt naar de
jongen, geeft hem 'n paar meppen. Maar de vrouw zakt op dit lawaai uit de wagen,
komt er tusschen.
- Ze hebbe allang binne gebracht, wou jij 't soms voor jenever? Zoo, dan kun-je
er-naar kijke!
Zij stelt zich in postuur, 't hoofd vuurrood, de dikke armen in de zij. De man voelt
weinig lust, vloekt en schimpt alleen 'n beetje; de kinderen schuilen onder de wagen
weg.
Met 'n handige greep neemt hij de stoel van 't karretje, zegt schor:
- Je kunt stikke... 'k zal m'n eige weg wel zoeke!
- Breng al 't geld thuis hoor, schreeuwt ze hem na.
Hij geeft geen antwoord, schokt verachtelijk met de schouders, en ze weet dat
ze blij mag wezen, als ze hem vanavond met de helft terug ziet. Haar onmacht keert
zich nu naar de kinderen, maar de jongen brutaal, zegt hard:
- Ik heb toch afgegeven.
't Meisje knikt haar bollig hoofdje, om haar broertje te helpen, en hikt:
- We hebbe niks!
- Zoo... maar ik geloof je niet, net zoo min as die daar loopt... jullie zijn allemaal
sloebers!
Met armoedstrekken en oogen van angst om 't gekijf staat de hond te bibberen
voor 't bakje. 't Verwondert hem, dat hij erbuiten blijft en geen slaag of trappen krijgt.
't Wordt nu weer stil rondom. De groezele kinderen kruipen tusschen bak en
raderen en de moeder klimt in de wagen, die met z'n groen en z'n gele biesjes
harmonisch kleurt in de hoog-kuivende warande van 't even groen-geel beuken- en
eikengeboomte, waardoor de zon koel-wit haar zilver sprenkelt over de leege weg.
Nu en dan, met groote tusschenpoozen, passeert een trage boer of schokt een
rammelende kar voorbij.

II.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

De mijnheer en z'n jonge vrouwtje, stijf en in hun zelf gekeerd na 't klein dispuut,
zijn geleidelijk van hun alteratie wat bijgekomen, doch geen van beiden wil de minste
wezen.
Zwijgend wandelen ze hun weg af, gaan hun lief villa'tje binnen, waar de tafel
reeds gedekt staat.
De meid draagt òp en ze zetten zich op hun plaats, nog altijd wat verstoord.
Maar het elkaar aanreiken van de gerechten, van vleesch en saus, ontspant te
trekken, brengt gewilligheid terug. Wat drommel, hoe konden ze zich kwaad maken
en dat om niemendal!
Die kermismenschen zijn krapuul, dat weet
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hij toch allang. Ze zuipen, kijven, mishandelen dieren, en als 't niet anders kan,
stelen ze en moorden ze erbij. Natuurlijk, z'n vrouw is erg gevoelig, en liefdadig op
haar tijd, en 't staat ook wel goed, want 't geeft reputatie, maar 'n weinig minder zou
niet hinderen.
't Vrouwtje vindt, dat ze ook te ver was gegaan door haar man zoo af te snauwen,
- en zoo keert hier, zonder dat ze 't elkander hoeven te zeggen, de peis en vree
vanzelf terug. Hun dieren, hond en kat, krijgen volop. Ze hebben 't niet kwaad bij
hen.
En je hoort ook goed voor de dieren te wezen, is hun gezamenlijke gedachte,
terwijl hij de schotel met besausde aardappelen en stukjes vleesch voor ze klaar
maakt. Br, 't is erbarmelijk, een hond te mishandelen!
Een glas wijn schenkt hij nog in om wat op te wekken, - en het dessert, dat wordt
opgebracht en pronkt in fijne schaaltjes, smaakt nu nog beter.
Ze zijn kleine renteniertjes, leven van geld, dat soliede en vast staat uitgezet tegen
matige maar zekere rente en van 'n paar boerderijen, waar de keuters zich in 't
zweet moeten werken om de pacht bij elkaar te schrapen. Ze hebben er wel over
gedacht, dat onroerend goed van de hand te doen en het geld te beleggen in meer
spekulatieve papieren. 't Is zoo onaangenaam, als die menschen om uitstel komen
vragen. Je mag ze 't natuurlijk niet toestaan, want dan zoûen ze geregeld misbruik
maken, maar ze laten je niet los, houden aan, totdat je driftig eronder wordt, en dan
gaan ze je nog bekladden achter je rug voor hardvochtig. Een durfde laatst beweren,
dat zij de honden waren die van 'n andermans bloed leven. 't Geval van daarnet
met de kinderen die 't geld opsnoepten wat zij voor 't beest gaven, borrelt onder het
keuvelen telkens in hun gedachten op, maar geen van beiden gaan ze erop in;
omdat dit de kleine kwestie weer kan oprakelen en ook, omdat ze, zonder het klaar
te weten, verband voelen tusschen de wreedheid en de armoede van die kinderen.
Ze moesten zich daar ver van houden. Hun dieren hadden 't nog beter dan dat soort
menschen.
De maaltijd geëindigd, en nu onder het schemeren bij het theelichtje in het
voorvertrek peinzen ze er over na, zonder al te groote bewustheid.
De zon, al ondergegaan, kleurbrandt en tint niet meer over het late, dunne groen,
dat in de avondval nu dor en dof en schrompelig neerhangt.
De gedachte aan die kermiszwervers wil toch niet geheel wijken; ze zoûen van
avond de waakhond buiten laten. Je kon nooit weten.
Gerucht verstoort, de postbode opent het hek, komt nog brieven brengen. Toch
prettig niet te ver van 't dorp te wonen, zoodat je ook de laatste post nog krijgt. En
't geeft ook wat meer sekurigheid, bij inbraak of onveiligheid.
- Een verzoek van Clementine, onverschilligt hij na 'n poosje, de brief vluchtig
doorlezend.
- En?
- Ze zou graag 'n veertien dagen hier komen.
- Zoo, kucht 't vrouwtje, zonder erop in te gaan, want ze is niet gesteld op
Clementine, een nichtje van haar man. Die doet zoo vrijpostig alsof ze thuis is. Als
die hier logeert moest ze altijd 'n oogje in 't zeil hoûen vanwege haar man. Maar ze
kan handig prutsen en met de naald omgaan die Clementine. 't Is heel moeilijk zoo
ver van stad een naaister te krijgen.
Haar gedachten blijven vaag zweven tusschen de onaangenaamheid van zoo'n
logée krijgen en het partijtrekken dat ze ervan kan doen. Ze wil haar overwegingen
niet laten blijken, zegt zoo onverschillig mogelijk:
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- Nou, die sjeneert zich ook niet, inviteert zich maar zelf....
- Och ja, lacht hij, in z'n welbehagelijkheid gestreeld. 't Is hier zoowat de zoete
inval... en 't kind heeft geen ouders meer.
- Zeker, daarvoor zou je 't doen en mag je 't ook eigenlijk niet laten, we moeten
elkaar bijstaan... als ze maar niet zoo brutaal, zoo astrant was. Ze vraagt of 't zoo
hoort... of ze er recht op heeft.
- Nou ja, je begrijpt, ze werd hier in huis opgevoed, een kind van m'n moeders
zuster.
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- Ze zegt, dat haar tante, je moeder dan, haar 'n erfenisje of 'n legaatje had beloofd.
- Zoo, zegt ze dat?
- Ja, en nog veel meer.
- Wat dan?
- Dat weet ik zoo net niet, maar 't komt daarop neer, dat ze zoowat recht erop
heeft, als je iets voor haar doet.
- Nee, nou nog mooier... recht? recht? wie spreekt er van recht... 't is natuurlijk
goedheid.
- Is er dan niks van die erfenis an?
- Niks is te veel. Moeder wou wel iets voor haar doen. Maar je begrijpt toen we
dat merkten, hebben we d'er achter gezeten... en op 't laatste nippertje is dat
testament nog veranderd.
- O, ik dacht dat ze maar wat vertelde. De lieve menschen zuigen zooveel uit hun
duim.
- Moeder heeft genoeg aan haar gedaan... ze is op onze kosten naar school
geweest, en zoo al meer.
- Ja, dat weet ik; ze is erg ondankbaar.
- Nou ja, ze wou natuurlik meer. Maar dat mochten we toch niet toelaten... moeder
had een zwak voor haar. Zooveel beteekende het ook eigenlijk niet, een paar duizend
gulden of nog niet eens, maar dat kregen wij als eigen kinderen dan toch weer
minder, zeg nou zelf.
- Zeker, jullie hadden gelijk. Goed zijn voor de familie is heel prachtig, en
liefdadigheid ook, maar alles heeft z'n grenzen.
- Och ja...!
Savoereerend de instemming van z'n vrouwtje blikt hij naar haar met halfgeloken
oog, steekt dan z'n Henry Clay op en blaast de blauwige wolkjes omhoog. Dat die
Clementine er nog van sprak... Had hij 't nu goed uiteengezet?
- Ik vind 't niet mooi van haar, dat ze erover praat, begint hij weer na een poosje,
omdat hij zichzelf niet vertrouwt.
- Och, wat zal ik je zeggen, menschen zijn nu eenmaal zelfzuchtig. Ze rekenen
allemaal naar zich toe.
Hij nikt toestemmend, overpeinst wat hij zal antwoorden.
Toch onplezierig.
Hij zal de knoop maar doorhakken.
- Misschien is 't beter als we haar op een afstand hoûen. 't Wordt vervelend nu
je weet dat ze daarover nog altijd zeurt.
- Nou ja... maar als ze zoo graag komt, 't is toch familie van je... en als ze wegblijft
spreekt ze nog meer erover. 't Kan ons wel niet schelen, maar toch....
- Och wat, weerlegt de man. Maar als jij 't graag wilt, dan is 't mij goed.
- Ik graag willen? welnee. Ik hou niet erg van haar, dat weet je wel. 't Is je eigen
nicht en ik wil niet graag de schuld ervan hebben als je haar ontstemt.
- Zoo!
Hij vindt 't wel wat bar zijn nichtje eerst het legaat te ontfutselen en haar nu niet
eens te logeeren te vragen, maar tegenover zijn vrouw wil hij de onkreukbare spelen,
volkomen in zijn recht. Ze moet niet kunnen veronderstellen dat hij zich bevreesd
voelt voor Clementine's verdachtmakingen.
't Vrouwtje voelt wat in hem omgaat, ze heeft ineens begrepen en weet nu zeker.
Ze weet alleen niet of 't goed is dan slecht; ze houdt niet van Clementine.
Ze zwijgen beiden, wachtend tot een de beslissing zal nemen.
Het theewater suist, en buiten stuift de wind door de dunne toppen. Ze hooren
zichzelf ademhalen.
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Na een poosje zegt ze in voorgewend medelijden, want ze wil tegenover haar
man ook niet hard schijnen.
- Laat ze dan maar komen - schrijf ze als je wilt. Ik heb nog een rok te vermaken,
dan kan ze me daaraan helpen, en we doen meteen nog een goed werk!
En nu bedrijvig opstaande om thee in te schenken, zucht ze:
- Wat heeft 'n mensch toch al voor onaangenaamheden in de wereld... wil je
gelooven dat ik nog beef, dat ik geheel van streek ben door die kermiskinderen van
vanmiddag. Foei, een hond te slaan en z'n brood te onthouden.
- Ja, maar je bent ook zoo overgevoelig, dat soort menschen zijn niet anders.
- 't Is waar, antwoordt ze peinzend in
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zachte overweging. Ze zijn harteloos, ik kan geen dier zien kwellen.
- Ik evenmin....
- Ik weet het... ik weet het, maar je kunt je nog er tegen inzetten. Dat kan ik niet...
ik lijd zoo noemeloos veel.
- Ja, zegt de man, die nu wel merkt, dat hij verre weg de mindere in gevoeligheid
blijft, daarin niet tegen haar op kan.
- De ondankbaarheid, het niet beseffen en erkennen wat je voor iemand doet, dat
is het wat mij hindert in Clementine, maar laten we niet meer er over praten.
- Nee! beaamt de man, die nu heuschelijk meent dat zijn vrouw enkel 't nichtje
vraagt uit gevoeligheid en medelijden, en om hem terwille te zijn.
Hij raakt verstoord op zijn eigen toegevendheid, staat op, wandelt een paar keer
door de kamer, vraagt dan plots.
- Je doet het toch niet voor mij, als je Clementine inviteert...?
- Welnee! laat ze zich ontvallen, maar verbetert dadelijk.
- Dat is te zeggen... natuurlik doe ik 't voor jou, dat spreekt. Maar 'k vind 't niet
erg; we hebben toch onze verplichtingen, daaraan mogen we ons niet onttrekken.
Nog maar half gerustgesteld, gaat hij weer zitten, breekt een brief open van zijn
makelaar over zaken, zucht:
- Voor menschen met geld is 't leven lastig. Ze vliegen allemaal op je af. Mijn
grootvader zei altijd: geld hebben is goed... maar geld hoûen m'n jongen, daarop
komt 't aan!
Verrast kijkt ze op.
In die woorden voelt ze, ineens samengetrokken heel 't begrip van zijn leven, zijn
één voelen met haar, 't achterstellen van Clementine, de eigen zorg voor de have
en 't goed. Dat stemt haar dankbaar. Ze zet 't kopje thee voor hem neer, geeft hem
een kus in vol vertrouwen op zijn rechtschapenheid. Maar als vind ze 't zelf weer
wat erg de inhalerigheid zoo te loven, laat ze gul er op volgen:
- Maar je bent toch ook niet karig... je kunt als 't moet ook van geld scheiden!
En ze denkt erbij: is 't niet eerlijk tegenover Clementine, dan is hij 't voor mij.
- O ja! stemt hij al vaag toe; en hij prijst in stilte zijn lieve, gevoelige vrouw, die
hem verhinderde hard te worden tegenover het nichtje.
Het theewater suizezingt nu weer sterker door de stemmige stilte. Niets verstoort
hun tevredenheid.
Maar plots wordt luid gebeld.
Ze schrikken beiden ervan, kijken elkander aan, hun oogen strak. Wat kan dat
zijn? 't Was of daar ineens een aanslag kwam. Natuurlijk dwaasheid. Iemand, die
het op je heeft verzien trekt niet zoo luid aan de bel.
Toch staan ze even verlamd, houden òp, zij met theeschenken, hij met lezen, en
beiden luisteren ingespannen. Nu hooren ze de meid naar voren sloffen, door 't
raampje spreken, de deur openen en weer verder praten. 't Is dus goed volk.
- Wie zou daar kunnen zijn! prevelt hij ondanks zichzelf.
- Ik weet 't niet, wie komt er zoo laat... misschien een van 't dorp.
- Ik verwacht niemand!
- Nou, ga'es kijken.
- Ben je weer bang?
- Ja zeker, je kunt nooit weten... 't is hier buiten.,. we liggen afgelegen!
Hij lacht schrieltjes om haar angst van nerveus vrouwtje dat in alles gevaar ziet,
en blijft zitten. Maar zij wordt al onrustiger. Duidelijk hoort ze nu de meid praten met
een vreemde, - en zij zegt dringend:
- Ga dan toch!!
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Hij staat nu op. Maar de meid klopt, komt al binnen, - en zegt:
- Daar is de stoelenmatter, en die vraagt om werk. Zal ik hem die uit de keuken
meegeven?
- Op dit uur Antje? Nee, laat hem morgen terugkomen, angstigt ze weer. Hoe ziet
die man d'eruit?
- Armoedig... erg armoedig!
- Nou ja... nou ja... armoedig? Ik bedoel van uiterlijk, zwart, blond. Wat voor soort
man is het?
- Ik zou zeggen niet zwart en niet blond en van gewone lengte... ja, ik weet 't ook
zoo net niet.
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- Hêt-ie een baard? informeert plots mijnheer, die aan de man van de kermiswagen
denkt.
- Ja, dat geloof 'k wel, en hij ruikt ook wat naar jenever.
- Zie je... zie je wel, hij is 't! Je geeft hem geen stoelen mee.
- Ik heb al gezegd, dat we te repereere hebbe!
- Dan moet-ie morgen maar terugkomen... 't Is veel te laat... bijna nacht.
- Welja, scheep hem maar af! schampt mijnheer.
De meid, wat beteuterd, raakt verlegen met 't geval; ze wil weer wat zeggen. Maar
mevrouw laat haar geen tijd tot tegenspreken, zenuwt al:
- Zeg, dat-ie weggaat... gauw dan... dat zwerversvolk kun-je niet vertrouwen...
vanmiddag hebben we d'er ook al last mee gehad. Veel te goed zijn we voor ze!
- De stoele staan al drie maande stuk... en als 't nou kan, dan zegt u nee... wat
is dat nou, weerlegt vrijpostig de meid, die niet begrijpt. In de stad kost het dubbel
en de vracht komt erbij, dat maakt nog al geen verschil.
- Hij kan toch morgen komen, versta je het niet!
- Ik heb geen stoel om op te zitte, pruttelt de meid nog, terwijl ze de gang
instommelt om het de man te zeggen.
- 't Is waar, erkent nu mevrouw, je koopt er nieuwe voor als je ze naar de stad
moet opsturen.
- Had ze dan gegeven! snerpt mijnheer.
- Nee-nee, ik heb angst voor die man!
Ze luisteren, hooren de meid druk redeneeren. De stoelenmatter wil dus niet weg.
Vervelend volk is het, brutaal als de beul, onbetrouwbaar als de nacht.
De meid komt alweer binnen, zegt met genot:
- Morge is ie d'er niet meer... dan trekke ze door... as-ie ze nou meekrijgt hêt-u
ze voor twaalve terug!
- Nee... ik zeg toch morgen, anders niet. Wat is dat nou Antje!
- Vooruit! beveelt al mijnheer.
- De vent wil niet weg... gaat u dan zelf!
- Niet weg? dat zullen we eens zien. Nu nog mooier! schreeuwt weer mijnheer.
Met stuift hij op, loopt de meid voorbij, de gang in, naar de deur.
- Wat is dat voor manier, om hier zoo laat te komen! grolt hij heftig tegen de
stoelenmatter.
- Och meneer, ik hep zoo'n honger... we wille werke, en u hebt immers wat te
doen voor ons.
- Morgen, hebben we toch gezegd.
- Morgen? maar dan zijn we al verder... ik hep nou net biezen.
- Nee-nee, vooruit, morgen, anders ga-je maar door!
- Och meneer, we hebbe 't zoo noodig.
- Asjeblieft, afgemarcheerd!
Zijn gezicht vlamt nog van de wijn, en met een zware smak smijt hij de deur voor
de landloopende stoelenmatter toe.
- We hebbe 't zoo noodig! hoort hij nog klagen.
Dan dadelijk erop volgen een paar vloeken, barre verwenschingen, - en aarzelend,
als in twijfel, gaan de zware stappen door 't grint, verdwijnt het gerucht in de stroeve
sfeer van vochtig-kille Oktoberavond. Gelukkig, hij is weg, dus afgeloopen!
Mijnheer zucht van zijn eigen koerage.
De mijnheer en zijn vrouwtje zitten opnieuw over elkaar, kijken elkaar aan in vreemde
gewaarwording over 't eigen bedrijf.
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Waarom konden ze de stoelen niet meegeven om te matten? Waarom scheepten
ze die arme drommel af? Misschien had hij werkelijk honger. Vanmiddag deden ze
zoo geheel anders. Was 't goed, was 't eerlijk zoo te wezen? Ze durfden 't zichzelf
niet te best bekennen, wilden beiden 't liefst niet meer erover spreken. Zulke
landloopers, wat moet je ermee beginnen? 't Is en blijft ongedaan werk.
't Vrouwtje pakt de brief weer op, leest vaag een paar zinsneden, denkt aan
Clementine, aan het logeeren, en aan het verstellen van haar kleeren.
- Wat dunkt je ervan, man? vraagt ze na een poosje. Zullen we haar laten komen?
- Wie?
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- Je nichtje....
- Clementine?
't Vrouwtje knikt.
- Daar moet ik nog eens over slapen. Als die zulke mooie dingen vertelt....
- Nou ja, dat weet je eenmaal... ondank is 's werelds loon... Wat je aan menschen
geeft, kan je nog beter aan dieren besteden; menschen zijn minder dankbaar dan
honden.
- Nee, begin nou niet meer over die lamme boel.
- Ik heb 't over je nichtje, over Clementine.
- O... ik dacht....
- Welnee.
- Doe zooals je wilt!
't Vrouwtje zwijgt. Ze heeft haar zin: Clementine zal komen, maar enkel uit
goedheid, uit medelijden.
Het theewater borrelt. De zwervers zijn vergeten.
- Wil je nog een kopje? vraagt ze, liefgedienstig.
- Ja, dat is goed!

III.
De stoelenmatter, dof en zwaar in zijn kop, is voortgeloopen, mort en vloekt op die
rijke lui die hem niet laten verdienen. Dat hij ze angst heeft opgejaagd, acht en weet
hij niet. Hij zou nog graag een borrel koopen, maar nu hij niet genoeg thuisbrengt,
durft hij dit niet best aan.
Een vochtige neveling, uit de zonnedag opgestegen, verduistert zijn weg. Geen
ster pinkt in de hoogte, geen maneglans licht voor hem uit. Een nijdige wind scheert
over het wijde land, dat ligt toegedekt met nevels, striemt om zijn neus en ooren,
schudt aan de rille toppen, die de verwelkende blaeren laten neerruizelen, onwillig
en kil.
Even warrelt voor zijn vochtige oogen het uitstralend licht in de gang toen hij daar
stond met hoop op werk, maar sterker spreekt tot hem het vale kralelichtje in zijn
wagen en zijn vrouw die wacht, en de kinderen die te hoop gekropen al zullen slapen
met die vod van 'n hond in hun armen.
Kreupelig kwakkelt hij voort. Zijn maag rammelt, terwijl hij 't overdenkt. Even grijnst
hij tegen zichzelf. Had-ie niet z'n tijd in de kroeg verleuterd... had-ie niet eerder op
't pad moeten zijn in plaats zoo laat hier aan te bellen? Jawel, jawel, zoo zoemt het
door z'n kop. Je bent 'n lammeling en anders niet!
Zwaar zwoegt zijn borst bij 't moeizaam loopen. Zijn handen doen pijn van 't
vlechten heel de dag; hij heeft dorst... eeuwige dorst, honger ook, en geen geld.
Nu is hij er. In de wagen liggen ze reeds ingedommeld. Een klein lampje walmt.
De hond blaft even, kruipt dan weer weg.
Op 't schap vindt hij gelukkig nog een stuk brood, een dikke korst, en daarop
knabbelend zet hij zich neer, zonder verder denken. Dan dooft hij 't licht en gaat
maar slapen, al vlaagt de wind ook om zijn wagen. Morgen komt er nog een dag,
alléén had hij die stoelen graag gehad. Dat ze hem die ook niet woûen geven om
te matten! Wel vervloekt... in de hel moesten ze branden als-ie wat te zeggen had!
In 't villa'tje zijn ze nu ook ter ruste, slapen vredig in, nu-en-dan even toch opgeschrikt
door nachtgeritsel, een blad dat tegen de vensters waait, een tak die van de boomen
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kraakt, een plankennaad die krimpt of zwelt. 't Roept vluchtig een gedachte op van
onraad, dieven die uit zijn op stelen, landloopers die willen inbreken, maar de
sekuurheid der blinden en afsluitingen, de waakzaamheid der twee honden, één
binnen en één buiten, stelt gerust. Nee, er bestaat geen reden zich angstig te maken!

IV.
De volgende morgen trekt de kermiswagen voorbij: de man ervóór, de vrouw erin,
en de hond, het wit schamel hondje, eronder in een armzalig zeel, om mee te helpen
trekken.
Bij 't huis vertraagt de stoelenmatter even z'n gang. Zal hij aanloopen om de
stoelen van gisteren, waar is 't ook weer? 't Geld ervan kunnen ze best gebruiken,
maar ze moeten voort. 't Weer is omgeslagen, 't kan zoo gaan regenen, en ze
hebben geen stuk brood in de wagen. Nee, veel beter is 't in
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het dorp halt te houden, er woont allicht een bakker. Enkel dus maar zien of links
of rechts 't huis ligt; hij kan dan desnoods terugkomen.
't Hoofd naar beneden in zekere vaart, de schonkige leden uitrekkend om meer
kracht bij te zetten, hobbelt hij voorbij, tersluiks loensend om zich te vergewissen
welk huis 't mocht zijn waar hij gisteravond zoo stond te vloeken, waar hij werd
afgewezen, terwijl ze toch werk voor hem hadden.
- Daar gaan ze! zegt de mijnheer, die door de gordijnen gluurt Daar gaat 't zoodje.
Goed dat ze weg zijn.
't Vrouwtje komt ook aan 't venster, beziet medelijdend, prevelt een paar woorden
van deernis. Dan plots, in herinnering aan eigen dommiteit, klaagt ze luid:
- Hoe krijgen we nu onze stoelen gemat? 't Was toch verkeerd, om zoo bang te
wezen; er bestond geen reden.
- Misschien houdt hij nog stil... hij komt wel terug!
- Ik geloof 't niet... kijk maar eens naar 't weer. Hu!!
Groote regendroppen kletteren, hagelsteenen worden door de najaarswind
neergegeeseld, slaan zwiepend-fel door 't al dunnend, maar nog altijd groen
gebladerte. Gele randjes, dorre plekken zijn ineens ingevreten en ritselend verwaaien
ze van de hooge toppen, dwarrelen nattig neer.
In de verte trekt weg de kermiswagen, groen en geel geschilderd, een bonte vlak
in 't weer dat rondom teistert. De rukwind zwiept feller door de kruinen, omzwarrelt
het huis, waarvan de ruiten even doorbuigen en lichtlijk-trillen.
- 't Is toch beter hier dan buiten, zegt 't vrouwtje, denkend aan de kermismenschen,
die daar voortzwoegen.
- Dat geloof ik ook, m'n beste!
Hij omvat haar midden, geeft haar een lief tikje op de wangen, in haar gezegde
vooral voelend de bevredigdheid van bij hem te zijn als zijn vrouw, wèl-beschut en
goed-verwarmd.
- Een cent... toe, asjeblieft, 'n cent... ik hep zoo'n honger! klinkt 't ineens rauw op uit
de tuin.
- Hè, die stem!
Hij loopt naar 't venster terug, schuift 't gordijn weg.
- Een cent... ik hep zoo'n honger... een enkel centje maar! weeklaagt het voor 't
huis.
- Wel drommels... 't is dezelfde jongen!
De jongen kijkt op, herkent hem ook, begint te grijnzen.
Vóór 't hek staat glunderend 't kleine meisje, bibberend.
- Een cent... een cent... toe, een cent! smaal-treitert hij, terwijl hij schamplachend
door 't kiezel terugknerpt naar 't hek.
- Heb je nou ooit van je leven... wat een galgebrok!
Nog aldoor drenst de jongen, vraag-treiterend om een cent. Maar de regenwind
zet al sterker op, zwiept en slaat hem fel om de ooren, jaagt hem voort.
- Br! wat 'n weer! stemmen in, nu man en vrouw.
De meid brengt de bouillon binnen, de gewone versterking tusschen eerste ontbijt
en twaalf-uurtje.
De zwervers gaan door, de man vóór de wagen met zijn zwangere vrouw erin, rillend
van de kou; 't magere hondje aan een touw eronder.
Op een afstand volgen de twee kinderen, de brutale jongen en zijn smoezelig
zusje, beiden bedelend.
Ze trekken voort, geen medelijden houdt ze aan of roept ze in........................
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Een winternacht...
(sproke)
door Henri van Booven.
In de kamer waar de weinige, oude meubelen stonden, zeeg nu ook de schemering.
Zij lag op het witte bed, hij luisterde hoe zij ademde; diep gebogen over haar
heen, en wetend dat dit de lange sluimering was, die altijd in den avond kwam, dekte
hij hare handen toe, uiterst behoedzaam.
Hij ging bij 't venster zitten en keek naar buiten uit.
Het was een knokig man met mager, wit gezicht en bleeke vingers.
Hoog hing het blanke gordijn opgetrokken. De sneeuw op de daken der huizen
aan den overkant gaf matten weerglans van het laatste licht, en bleef nog langen
tijd de kamer stil beschijnen.
De lantaarns begonnen te branden; éénmaal rinkelden er, diep beneden, de bellen
van een paard voor een slede.
Hij zag hoe een voor een de sterren aanvingen te schitteren, een na een de fijne,
verre tintelende hemelstippen.
Omdat het nu donker was, ging hij geruchtloos naar de lamp, waar weinig olie
meer in restte, stak die aan, en zonder gerucht liet hij ook het witte gordijn voor 't
venster neer. Hij nam zijn langen, zwarten mantel, zijn hoed met breeden rand, sloot
de deur aandachtig, begon de diepe trappen af te dalen en liep heen door de sneeuw.
Het was windstil, alle schoorsteenen rookten, de pluimen rook stegen rechtstandig,
kleine vlokjes roet kwamen soms naar beneden gedwarreld.
Het gordijn bleef van de straat af nu te zien als een vierkant van gelig rood,
waarachter veel donkere en droefgeestige dingen wel moesten bestaan.
De tijd verging, er kwamen geweldige, witte, maanlichte wolken aangedreven,
soms zweefde weinig sneeuw weifelend langs de vele rijen vensters, en in de
kozijnen lagen kristalletjes heel fijntjes te flonkeren. Dan ging de nacht aan in
ernstiger bewegen, de witte wolken schoven heen en in den kouden, helderen hemel
stond zoo brand-helder de glanzend-koele maan.
Omdat er dezen nacht in alle huizen feest gevierd werd, dwaalde er door de leege
straat velerlei verhuld rumoer.
Een heel groote partij zou er gegeven worden in een deftig huis. Laat in den nacht
reden er voor de marquise karossen aan, en rijk getooide vrouwen en pronkerige,
edele heeren traden over een dikken looper naar binnen, waar talrijke lampen en
kristallen lichtkronen in de ruime voorhal hingen. Lakeien in wit satijnen livreien
stonden er bevracht met mantels van het kostelijkste bontwerk. Als alle feestelingen
naar binnen waren en het laatste rijtuig waardiglijk en zwaar weggeschommeld was,
dreunde de breede, gebeeldhouwde deur met een harden slag dicht en heel den
langen, langen nacht ging vaag door de dommelige rust van de verlaten straat het
altijd en altijd herbegonnen gerucht van verre danswijzen.
Een troepje verkleumde, hongerige muzikanten stond een korte poos, door
niemand gehoord, voor 't lichte huis te vedelen, de krasserige, valsche tonen jankten
armzalig.
Die armen trokken later bibberend af, diep in de kale kragen gedoken.
Soms joeg er de wind, drieste, wakkere makker, luchtig de dwarrelsneeuw omhoog
en deed de ijskristalletjes, het losse sneeuw-pulver tusschen de tochtige daken
stuiven, de rook uit de schoorsteenen dook dan wel met wilden zwier schuins, dartel
naar beneden.
Daar waren in die straat ook kleine winkeltjes, die de koopwaren achter de ruitjes
verborgen hielden; al de vensterglazen stonden grijs van de vorst, de winter had er
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de stoutste figuren, zonderlinge, langgerokken stengels, grillige gewassen op
geschilderd.
De nachtwacht deed zijn ronde. Hij liep behoedzaam in overvloedige kleêren, de
enorme lantaarn bengelde onder aan zijn wollig bewante knuisten.
Het bellenspel deunde in den toren, twaalf slagen vielen van de klok. De uren
volgden, de bellen speelden en het feest in het deftige huis liep ten einde. De
karossen schommelden weer aan met de dommelende koetsiers op den bok en de
feestelingen, de rijk getooiden
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reden heen. Ook werd nu dadelijk de marquise weggenomen, binnen doofden de
lichten, het groote huis stond donker en uitgestorven.
En de wind, de ruwe, krachtige uit het Noorden, die de wolkevrachten aanduwde,
draaide naar het Oosten, zoodat het nog kouder werd; maar eerst schudden de
wolken zich uit over de stad.
Het sneeuwde, sneeuwde dat het hoog voor de muren aan zich stapelde. Sommige
vensters lagen toe, de ruitjes ter-nauwernood te zien, de pomp op het pleintje donzig
bedekt, de drie vergulde beeldjes boven een poortje waren witte, afgeronde plompe
verhevenheidjes geworden, de poort zelf lag achter een witte glooiing, ook de hoeken
tusschen den muur en de pilaren stonden van onder tot boven volgesneeuwd.
Als dan de Oostenwind met felle hijgingen, ijzigen adem uitgierde door de
nachtstraten, scheen eensklaps weer de maan en alles droomde in kalmen lichtglans,
elk ding tot strakke, witte onbeweeglijkheid getooverd.
Aan geen enkel venster, voor zoover ze niet alle toegesneeuwd waren, was nu
eenig licht meer te bespeuren.
Alleen aan het huis waar binnen het gordijn was neergelaten, blonk achter de
bevroren ruiten zwakker en zwakker roode gloed; (dat was de lamp die brandde in
de kamer, waar de weinige, oude meubelen stonden) totdat stil aan ook van dat
eene venster alle glans verdween, wijl voor de ruiten mat-zilverig de vreemde,
eenzame vorstbloemen schitterden.
In dat huis leek alles lang gestorven. De deur lag hoog besneeuwd, onder de
kozijnen had ijs zich als druipend kristal neergelaten, de steenen duistergrauw lang,
lang geleden tot muren gevoegd, de kamers schenen alle onbewoond, leegte en
eenzaamheid staarden er uit naar buiten.
De maan die nu lager stond, omdat de late, trieste wintermorgen moest komen,
bracht meerder schaduwen.
In die schaduw, dicht langs de huizen, kwam dan de knokige man terug met het
holle gezicht en de bleeke handen.
In de sneeuw ging hij tot aan 't verlaten huis; als onafwendbare noodlottigheid
stond zijn gestalte voor de gesloten deur....
Dan boog hij zich naar 't sleutelgat en luisterde. Op en wijd uit deed de ijzige wind
wapperen den langen zwarten mantel.
Een ster verschoot, zette den helderen hemel in lichten gloed....
De magere man duwde tegen de deur, die geruchtloos opendraaide, en hij ging
naar binnen..............

Boekbespreking.
Constant van Buggenhaut, De Wondernacht, Bussum, van Dishoeck,
1906.
Dit kleine boekje bewijst, beter misschien dan de langste redeneeringen, dat men
om dichterlijk te zijn de zuivere weergave der werkelijkheid niet behoeft te verlaten.
Van de eerste bladzijden af, waarin verteld wordt hoe Bert, de poppenman, door de
sneeuw trekt, in den avond, alleen met Moor, zijn hond, en met... zijn poppen, hoe
hij ‘zwijgend en dubbend’ het dorp doorgaat, de ‘ruiggebaarde vent’, en ‘tewege’ is
ook de ‘Drij Koningen’ voorbij te stappen ‘als eenige jonge gasten hem van in 't
deurgat toeriepen binnen te komen’..., van die eerste tot de laatste pagina's, waar
wij beschreven vinden hoe Bert nog dienzelfden nacht is gestorven, op weg, is
blijven steken in de sneeuw, en de koortsvizioenen die aan zijn dood voorafgingen...,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

gehéél-en-ál reëel is dit werkje; er is zelfs geen sprake van vlaamsch-romantische
verheviging; bedaard, stil van doening als zijn Bert zelf, het een na het ander, deelt
ons de schrijver de feiten mee.... En toch - toch lijkt het waarlijk wel een sprookje,
een oud vertelsel (een ‘zeisel’, zooals ze in Vlaanderen zeggen), een historie om
elkander des wintersavonds om de haard gehurkt op te vergasten. Toch is het innig
poëtisch, is de toon, de eenvoudige toon, die nergens tot eigenlijk
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pathos geraakt, een diep stemmende, zacht ontroerende, fijn dichterlijke zeg-wijze.
Dit komt doordat de realiteit voor dezen schrijver niet ophoudt bij wat hij - als
gevoel- en gedachteloos - alleen met zijn zinnen waarnemen kan; Constant van
Buggenhaut is er zoo een die de ziel der menschen en der dingen uit hun aanschijn
stralen ziet. Alles leeft voor hem, zooals voor zijn Bert de poppen leefde (‘alle, zelfs
de Dood’); gaat hij nu aan het beschrijven van wat hij gezien heeft, of ziet, in zijn
verbeelding of herinnering, dan bepaalt hij zich geenszins, tot het uiterlijke, maar
geeft wát hij waarneemt zóó áls hij het waarneemt, d.w.z. met zijn dikwijls
fantastische gedachten er bij. Ik kan niet inzien, dat hij hiermede ook maar eenigszins
van de werkmethode der realisten afwijken zou. Is zijn werk anders dan dat van b.v.
Herman Heyermans of G. van Hulzen, dan komt het vooral doordat hij zélf anders
is; het verschil is er, in de eerste plaats - afgezien bedoel ik van stijl- en
toon-onderscheidingen - een van persoonlijkheid. Luister b.v. eens hoe hij ons vertelt
van den wind die opstak, en de wolken die joegen voorbij de maan, terwijl Bert dien
avond het dorpje nadert, terwijl ‘'t gelucht en al wat hem omringde al grauwer en
vager werd’.
(bl. 12) ‘En medeen was van heel verre over 't blakke veld een flodderend windje
komen aanslieren, dat in zijn schijnbaar onnoozel gespeel nieuwe snijdende kilte
meebracht. 't Streek eerst als achteloos over de rondgesneeuwde ruggen der kanten,
flapte af en toe met zot gewarrel in een zonke van den deinenden bodem waar 't
een wijle onbesloten toeven bleef, en huppelde dan weer met kleine sprongskens
vlug de delling op en onbekommerd verder naar ander, ongekend gewest. Maar 't
keerde staag weerom, met snokkende vlaagskens en 't wies allengerhand in sterkte
tot het bereids het losse sneeuw-stof in kreuke of gleuve dwarrelend thoope joeg.
En boven, hoog boven in de donkerende ruimte waar hij zijn driestheid in vrijen
loop kon luchten, was 't blooë, argelooze dwergsken van beneden al tot 'n vermetelen
durfal vergroeid, 'n stoere, geweldige dwingeland die 't al verstoorde en boos en
boud zijn krachten vierde. De logge, dik-brouwende wolken die pas 'n endeken
tevoren nog zoo slaperigloom aan den hemel bommelden, net of ze zinnens waren
er zich voorgoed, den langen winter door, te vestigen, dreef hij daar gram in
wild-woelenden ren voor hem uit, zoo dat ze in hun bijster-angstige haast om aan
zijn pletterenden drang te ontkomen in onzinnige vaart overendover elkander bolden;
en dan weer, na 'n kleine pooze dat hij vermoeid te rusten gebaarde, boorde hij
plots zoo heftig en onverhoeds zijn forschen asem in hun vlucht dat ze brokkelend
naar wijd en zijd uiteenstoven en hier of daar een hoeksken vrij doorzicht lieten op
hoogergelegen, heller wolkenlagen.
Zoo kwam dan onverwachts, vlak vóór Bert, van tusschen twee brokkelingen
welker randen plots in gloei stonden, de bolle mane lonken en heur komst was als
'n juichend-wekkende kreet die 'n stond frissche blijheid bracht over de
naar-zwijgende winterstreek; maar ze bleef slechts even en als ze weer wegdook
achter 't nijdige wolkenschutsel was het alopeens als zonder overgang pikdonkere
avond geworden. 't En leed nu niet lange of 'n matte vuurkrans doorschemerde
vanher het danig beroerde zwerk, glansde krachtiger op, doofde, nipte weer uit, en
wies en ebte en herrees zoolang in deinend lichtspel tot de luchtige sluier voorvast
vaneen scheurde en ze keer op keer weer lachend tusschen de reten dóór kwam
gluren. 't Wierd me dan een stijgende pracht en stage wisseling van vaal-witte en
grijze, tot blauw-zwarte nevellappen van alderlei omvang en gestalt: grimmige
leeuwensmoelen, dol-jagende rossen of onstuimig golvende waters, het alles
omzoomd en doorspikkeld van vonkelende tinteling, drijvend over stralende diepten
van louter goud. En de glunder kijkende maan liet de vliedende nevelbeelden maar
goedsmoeds betijen, geduldig haar tijd wachtende dat de toornige wind ze tot de
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laatste zou hebben weggevaagd; ze bedekten heur dan ook allengskens met kortere
poozen, wierden zienling schaarscher en eindelijk hing ze daar alleene in 't
donker-glimmend blauwe veld triomfantelijk te schitteren.’
Ik gaf u dit lange citaat, lezer, omdat ik
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meen dat het den schrijver karakteriseert, maar gij wordt verzocht daarom vooral
niet te meenen dat deze ‘Wondernacht’ aan louter ‘natuurbeschrijving’ zijn
wonderheid ontleent. Bert's poppenspel in de herberg - dat geheele tooneel, met
rijke ‘verve’ en geest beschreven - Bert's levensverhaal, daarna, aan de oude Meken,
waarbij ‘zijn stemme gonsde, dof, onmerkbaar stijgend of dalend door de kamer: 'n
eentonige deun zonder uiterlijke emotie waarin alleen soms een klein, in 'n kuch
verdoofd getril 'n moment kwam verraden hoe daarbinnen 't oude leed naar boven
welde’ (bl. 53), 't verhaal van zijn jeugd en zijn kortstondig, vreedzaam huwelijksleven,
van zijn vrouw's dood en zijn eigen ongeluk in het paardenspel, van zijn zwerven
met Remi, den franschman, die hem ‘stilaan de nogal ingewikkelde behandeling
der poppen’ had geleerd, Remi, die uit zijn land gebannen was, omdat hij ‘daarginder
aan hoogere menschen dan hij de waarheid gezegd’ had..., en van den dood van
Remi..., dat álles, maar vooral ook het ten slotte in den nacht en door de sneeuw
weer verder trekken van Bert en zijn koorstdroomen, die aandoen als een sprookje,
en toch geenerlei onwaarschijnlijkheid inhouden, het is inderdaad vol ‘wonder,’ niet
in den meest populairen zin van ‘bovennatuurlijkheid,’ van een onverwachts verstoren
der natuur door onbegrijpelijke machten, maar in de beteekenis van wonderlijke,
bewondering wekkende schoonheid, zooals enkel een diepgevoelig en krachtig
talent dat te vinden weet in de waarachtige werkelijkheid zelve.
Dit boekje moet langzaam gelezen worden; men lette op de taal, die m.i. meer
dan die van eenigen anderen Vlaamschen schrijver aan Streuvels denken doet,
ofschoon de toon, evenals Buggenhauts geheele natuur blijkbaar, minder ‘streuvelt’,
minder forsch en levenslustig opspriet. Zachter, weemoediger, gedempter - en toch
zoo doordringend - spreekt deze nieuwe schrijver ons toe.
H.R.

Fenna de Meyier, Wilde Vogel, 2 dln, Amsterd., van Kampen en Zn.,
zonder jaartal.
Werk als dit is betrekkelijk zeldzaam tegenwoordig. Het is in z'n soort vrij goed.
Deze soort was bloeiende in de dagen van Keller en de Veer, Johan Gram, mevrouw
van Westhreene, Melati van Java. Men zou haar kunnen noemen: de betere
leesgezelschappen-roman. Litteratuur is ‘Wilde Vogel’ niet, maar het boek heeft dan
ook blijkbaar volstrekt niet die pretensie. En het is, in zijn pretensieloosheid, ten
slotte heel wat genietbaarder dan veel wat tegenwoordig als leesgezelschap-roman
wordt aangeprezen, boeken meerendeels uit het Engelsch, Duitsch of Noorsch
vertaald, die, ofschoon misschien nog veel verder van het eigenlijk litteraire staande,
een allure hebben van belang, de hevigste gevallen en gemoedsbewegingen
‘behandelend’, en dat wel op een toon van wijze redenatie en kwasi dichterlijkheid
die dikwijls volkomen onuitstaanbaar en altijd min of meer belachelijk is!...
Een boek als dit daarentegen heeft een houding. Het is stil en fatsoenlijk, het
dringt zich niet op. Er is maat in, en een zekere distinctie. Het doet niet druk. Het is
aangenaam-rustige lectuur, en zelfs lang niet zonder verdienste wat observatie en
karakterteekening aangaat; men kan er zich mee bezighouden wanneer men
behoefte heeft aan wat afleiding, die niet vermoeit, en waarbij toch ook weer niet
dat weeë, schaamte achtige besef te vreezen is, dat pleegt te ontstaan wanneer
men zijn tijd, in minderwaardig gezelschap doorgebracht, als ongebruikt voorbij
glijden, als in de hand verkruimelen voelt.
Nu is het eigenlijk wel jammer van een boek als dit, dat het, in z'n soort dan, niet
nog een weinig beter is. Ieder werk, ook het bescheidenste, kan in zijn kader een
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zekere volkomenheid bereiken. Met maar een beetje meer zorgvuldigheid had
mejuffrouw de Meyier bepaalde fouten in den stijl kunnen vermijden en haar geschrift
van al te zeer verslonsde, smaak- en geurlooze gemeenplaatsen zuiveren. Stelfouten
meen ik als b.v. in dézen volzin, waarin het woordje ‘die’ tegelijk als onderwerp en
als voorwerp dienst moet doen, (bl. 15): ‘Het was zoo prettig tusschen de sawahs
te loopen, op een smal, glibberig weggetje, vlak langs de lichtgroene halmen, die
je streelen kon en zoo koel aanvoelden tusschen de vingers’. Gemeenplaatsen, luk-
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raak neergeschreven als in dit zinnetje (bl. 51): ‘Corrie kon zoo'n onhebbelijken
smalenden toon tegen haar vader aanslaan (voor hem was zij niet bang, wèl voor
haar moeder), dat Andrée's bloed er door aan 't koken werd gebracht en de booze
woorden, die zij daarover aan Corrie's adres verzond, wel eens deed volgen door
een welgemeenden oorvijg’... Wij glimlachen onwillekeurig als wij lezen (bl. 60):
‘Andreé's oogen schreiden dikwijls, maar altijd als ze alleen was’, hoewel een
glimlach hier geenszins het bedoelde effect schijnt, maar wij kunnen ons gelaat
moeilijk in de plooi houden, en evenmin wanneer deze jonge schrijfster haar verhaal
plotseling afbreekt om ons uit den schat harer levenswijsheid eenige meer directe
mededeelingen te doen, zooals (bl. 72): ‘In onze jeugd nemen wij de menschen
zooals wij op dien leeftijd de natuurverschijnselen aannemen: zonder verwondering,
zonder oordeel. Er is voor een kind alleen questie van sympathie of van antipathie’.
Tot dit soort uitingen behoort feitelijk ook een zinnetje als: ‘Dit jongemensch was
van 't gewone type: verwaand en eigenwijs enz. (bl. 81)....
Edoch, laat ik niet op deze wijze doorgaan, ik zou u een verkeerden indruk geven
van dezen roman. Het schijnt soms of mejuffrouw de Meyier niet alleen van
kunst-in-litteratuur, van persoonlijkheid der expressie, maar ook van wat men in
meer alledaagschen zin stijl noemt, nog niet voldoende begrip heeft. Toch bekoort
zij herhaaldelijk door een haast nuchter natuurlijke schrijfwijze, een koelheid van
waarneming vooral, die bij vrouwen van haar leeftijd vrij zeldzaam genoemd worden
mag, en die soms werkelijk betreuren doet, dat haar kunstenaarschap niet groot
genoeg is om volkomen recht te doen aan haar observatie. Zoo vind ik b.v. iets
goeds, een aangename leukheid van zegging bij scherpte van waarneming in het
volgende: (Andrée, verliefd op haar oom Willy, heeft toevallig gemerkt dat deze van
plan is een rijke juffrouw om haar geld ten huwelijk te vragen; wij lezen nu, bl. 103:)
‘Toen hij naar huis ging en haar een zoen wou geven duwde zij hem met drift terug.
‘Zoen me nooit meer, hoor je, nooit meer!’, fluisterde ze hartstochtelijk.
Zij stonden alleen in de spaarzaam verlichte gang, want Andrée moest hem
uitlaten, had tante gezegd.
‘Kind, ben je razend? Wat zijn dat voor kuren?’ vroeg hij boos.
Zij antwoordde niet. Zij keek hem alleen maar aan. Een woede borrelde op in
haar bloed die ze zelve met verwondering voelde stijgen. Toen keerde zij zich haastig
om.
‘Allemachtig,’ mompelde hij verbaasd en trok de deur achter zich toe. ‘Heb je
ooit....’
Ook het begin van het ‘Tweede Gedeelte’ vind ik aardig. Hier is het:
‘Bij Andrée's terugkomst vond zij het huis in rep en roer over het aanstaande
huwlijk van Corrie met Van Beveren. Zij zag dadelijk dat tante Betsy er oom geheel
om verwaarloosde, zóo ging zij op in 't uitzet en de plannen van haar dochter, die
- zij was er heimelijk onmatig trotsch op! - een “goed huwlijk” ging doen met een
man van “heel goeie familie”. Corrie was vroolijk, met een tikje aanstellerij; zij genoot
er van dat alles in huis nu om haar draaide, dat zij nu lui en capricieus mocht wezen
naar hartelust. Met haar aanstaanden man was ze nu eens coquet, dan weer
sentimenteel-verliefd, Andrée kon niet gelooven dat zij werkelijk van hem hield en
vond haar in de hoogste mate onnatuurlijk; maar Van Beveren, een corpulente
veertiger, door de tropische zon verbrand, doch niettegenstaande zijn veelvuldige
ervaringen naïef gebleven en door en door goedhartig, liet zich dat alles aanleunen
niet alleen, maar aanbad zijn “vrouwtje”, was dol verliefd op haar.’
Ziet ge, hierin is iets eenvoudigs en directs, dat ik voor mij waardeeren kan, ook
al wordt het litteraire er nog slechts nu en dan even in benaderd. Daarbij komt dat
het ‘onderwerp,’ of ‘gegeven’ - wanneer men het zoo noemen wil - de ‘idee’ en
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‘bedoeling’ van dezen roman mij zeer sympathiek zijn. De ‘Wilde Vogel’ is een jong
meisje, weeze, uit Indië naar den Haag gebracht, en die zich in het stijf-burgerlijke,
door-en-door hollandsche gezin van haar oom, tante en nichtjes een vreemde blijft
voelen - hoe goed en lief dan ook oom zelf mag zijn. Een vreemde plant, wild
uitgroeiend in een
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burgermans-bloembed. Zij kan zich niet aanpassen. Haar neigingen en behoeften
- niet eens zoo dol buitensporig! - gaan toch die harer huisbakken levensgenooten
ver te buiten. Dies moet zij lijden.... De schrijfster heeft gemeend haar heldin tot
artiste, tot zangeres te moeten promoveeren. Dit was, dunkt mij, onnoodig geweest.
Een meisje als Andrée behoeft geen kunstenares te zijn om zich in haar kring
misplaatst te voelen, te lijden onder 't eigen temperament dat haar telkens en telkens
in pijnlijke botsing brengt met wie haar omgeven. Zij behoefde ook geen artiste te
zijn om ten slotte in te zien dat een huwelijk met den goedigen, maar slappen Frans
haar niet zou kunnen bevredigen. Maar Bernini dan, de Italiaansche zanger? Ja,
had ook die exotische figuur niet heelemaal kunnen vervallen? De schrijfster heeft
niet veel met hem bereikt. Zijn abrupt verdwijnen doet vermoeden dat zij zelve dit
eigenlijk ook wel heeft ingezien... een weinig te laat....
Fenna de Meyier heeft zich in dit boek eens úit willen schrijven, dat is duidelijk.
Nu dit gebeurd is - veel te driftig, te haastig, te wild - wie weet of zij nu niet tot meer
bezonkenheid en diepte geraken kan, en ook, door goede lectuur, tot wat meer stijl
en zelf-critiek. Want, ziet u, mejuffrouw, temperament is wel een hoofdzaak, wel
onmisbaar... maar toch lang niet het éénige noodige, wanneer men een roman wil
schrijven.
H.R.

Jos. M. van Mens, Johan door het Leven, 's Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1906.
Dit tweede J o h a n - boekje valt niet mee als men het eerste heeft gelezen. Het
begin heeft nog wel veel goeds - het frissche, parmante, als groote jongensoogen
zoo eerlijk-opene dat ook in het eerste boekje trof - al moet men ook hier soms weer
een overvloed van ‘beelden’ slikken, bevreemdend, omdat ze meerendeels zoo
conventioneel zijn, zoo heelemaal missend de aardige frischheid van het zonder
beelden gezegde. Men leze b.v. maar eens, blz. 27, dit lieve zinnetje: ‘het was of
alle menschen en plaatsen, die hij had liefgehad, zoo vele groene geurende boschjes
waren, vol heilige stilte en gouden zonnelicht, waarin hij rusten kon, maar altijd weer
was het leven, woest de takken wegbrekend, binnen gekomen en had zijn machtige,
pijnlijk klemmende vuist in zijn schouders geklauwd en hem meegesleurd door het
vuil van zijn passie, over de rotsen van onverschilligheid der menschen, door de
koude wateren van de zee der maatschappij, niet achtend de wonden, hem door
den woesten gang gebracht.’ Nu vraag ik u toch! M e n s c h e n é n p l a a t s e n ,
die groene geurende boschjes zijn, waarin men rusten kan!... Om van het verdere
moois maar te zwijgen...
Zooals gezegd, in de eerste helft van dit boekje vindt men nog veel bekoorlijks,
prettigeerlijke bekentenissen, en ook wel zorgvuldig opgeteekende waarnemingen
(zooals deze b.v.: ‘De schroef van het schip wroette met doffe, regelmatige plofslagen
in het water.’) Wij lezen daar hoe Johan, die om ons bekende redenen vaderland
en meisje verlaten en passage naar Transvaal genomen heeft, op de boot al op
een ander verliefd wordt, wij lezen van zijn eerste ondervindingen in het land van
zijn bestemming, en wij voelen en leven met hem mee zooals wij meeleven en
voelen met iederen echten mensch, van welken aard ook, wiens gemoedsbestaan
ons zuiver geopenbaard wordt.
Doch dan, op blz. 105, gebeurt er eensklaps iets vreemds. Johan ontvangt bericht
van den dood zijns vaders. Hij valt bewustloos neer en ontwaakt in een ziekenhuis.
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Dit verwondert ons eigenlijk al eenigszins. Hevig ontstellen is in zoo'n geval zeer
begrijpelijk, ook een flauwte is denkbaar, maar gewoonlijk helpt dan wat water, azijn,
of eau de cologne afdoende. Johan blijkt niet meer of minder dan typhus van den
schrik gekregen te hebben, hij blijft geruimen tijd ziek, en... het boekje wordt nu
verder maar eenvoudig volgestopt. of liever tot een zeker volumen gebracht, met
het verhaal van deze ziekte en van Johan's, niet zeer diepgaande, overpeinzingen
in het hospitaal, zijn gesprekken met den dokter (die schimmig blijft), zijn
godsdienstige bekeering, die uiterst vlug tot stand komt, en nog zoowat oppervlakkig
meegedeelde onbelangrijkheden. Er is ternauwernood één fijne opmerking meer te
vinden in dit tweede
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gedeelte; doorhollend als een blind paard slaagt de auteur er niet in vonken te slaan
uit al de ontzaglijkheden, die hij vluchtiglijk beroert. Als zijn held ten slotte blijk geeft
zich van kant te willen maken, hebben wij inderdaad al onze menschlievendheid
noodig om ons te verheugen over het mislukken van dit plan door de gelukkige
tusschenkomst, in het uiterste moment, van den dokter, deus-ex-machine! Ik voor
mij althans moet bekennen sinjeur Johan - mij ééns toch zoo sympathiek - tijdens
de lezing dezer laatste pagina's eenige malen hartgrondig naar den drommel
gewenscht te hebben....
Het doet mij intusschen van harte leed zulk een ontijdige vergroving bij dezen
jongen auteur te moeten constateeren.
H.R.

Marcellus Emants, Loki, dramaties gedicht in vier zangen. Amsterdam,
van Holkema en Warendorf.
Het is aangenaam na de pretentieuse im potentie van den heer Stellwagen en de...
*)
verwarring in ‘Emigranten’, eenigen tijd de rustige ernst des heeren Emants te
genieten.
Zooals men weet, - en de schrijver heeft dit in een voorwoord nog eens
medegedeeld, - is ‘Loki’ een omwerking van 's heeren Emants' ‘Godenschemering’.
De declamator Albert Vogel had den schrijver uitgenoodigd van het grootere gedicht
‘Godenschemering’ een verkorte dramatische bewerking te maken, die geheel op
één avond zou kunnen worden gezegd, - en aan dit verzoek is door den heer Emants
voldaan.
De heer Emants vermeldt in zijn voorwoord dat hij heeft ‘een nagenoeg
geheel-nieuw gedicht moeten schrijven en zelfs de oorspronkelike inhoud zoodanig
gewijzigd, dat een nieuwe titel eveneens noodzakelik werd’.
De heer Emants heeft dus wel veel verwachting van de voordracht door den heer
Vogel. Wij zouden minder optimistisch zijn, integendeel vreezen dat de voordracht
door den heer Vogel geen recht zal doen wedervaren aan de zeer goede kwaliteiten
van het werk: de rustige ernst, - reeds genoemd, - de zuiverheid en beheerschte
kracht.
Scherp-visioenair is de heer Emants niet geweest en ontroerd heeft hij ons ook
niet al te zeer. ‘Loki’ is van een sterken maar koelen geest, - een interessant stuk
werk van den man dien wij in de eerste plaats als een bizonderen
werkelijkheidschrijver eeren.
F. MN.

Ons Vaderland, Geïllustreerde Geschiedenis van Nederland voor
Iedereen, door Dr. M.G. de Boer, met een voorwoord van Prof. P.J. Blok,
60 groote platen, waarvan één in kleuren, en ruim 160 afbeeldingen
tusschen den tekst, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappy ‘Elsevier’,
1907.
De uitgevers van ‘Ons Vaderland’ - die tevens de uitgevers van dit tijdschrift zijn hebben zich sinds lange jaren ingespannen voor de popularisatie van kennis en
*)

Zie de boekbespreking’ in het Januari Nr.
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kunst. Onder hun laatste uitgaven getuigt van dit streven niet alleen de nieuwe
(derde) druk van Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie, een
‘Konversationslexikon’, die zich met ‘Brockhaus’ en ‘Meijer’ gerust kan meten (ja,
die het zeker wint van deze beide, waar het de wetenswaardigheden geldt speciaal
voor Nederlanders van belang), maar ook die aardige serie van door middel der
fotografie geïllustreerde boeken, die met ‘De Levende Dieren der Wereld’ aanving
om vervolgens meer in 't bizonder ‘Onze Huisdieren’ en ‘De Groote Cultures der
Wereld’ te behandelen. Dat in zulk een reeks ook een populair boek over onze
vaderlandsche geschiedenis op z'n plaats geacht werd, zal niemand verwonderen.
Doch hoe dit boek te illustreeren, even rijk en even treffend door realiteit, als men
dat gewoon geworden was met de ‘Dieren’ en de ‘Cultures’? De retrospectieve
fotografie is helaas nog niet uitgevonden! Van ‘kiekjes’ dus, van ‘levende historische
personen’, zooals men ze van levende tijgers en arenden gegeven had, moest
worden afgezien. Toch was de bedoeling de geschiedenis zoo mogelijk even
‘aanschouwelijk’, even dramatisch, even lévend in beeld te brengen als dat met 's
menschen vier- of meervoetige tijdgenooten en met de groote land- en
tuinbouwbedrijven was geschied.... Ziedaar de opgaaf!...
De uitgevers zijn toen op het denkbeeld
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gekomen de bekende ‘historische galerij’ - tegenwoordig in ons Amsterdamsch
‘Stedelijk Museum’ tentoongesteld - als illustratie-materiaal voor hun nieuwe uitgaaf
aan te wenden. Dat deze verzameling uit een artistiek oogpunt niet veel beduidt
was hun natuurlijk wel bekend, doch evenzeer, hoe sterk - nog eenige jaren geleden
- geprotesteerd is tegen het eenvoudig maar ergens op een zolder opgeborgen
houden van een zoo groote collectie historische schilderstukken, die, al moge dan
de kunstwaarde gering zijn - en ook dit schijnt slechts onder voorbehoud van
uitzonderingen toe te geven - toch als historische illustratie een zekere beteekenis
hebben, en stellig niet minder als een curieus beeld van de voorstelling die men
zich hier te lande, in de jaren der romantiek, van onze historie maakte.
Dit denkbeeld uitvoerbaar achtend vroegen de uitgevers raad aan Prof. Blok en
deze deelt nu, in het ‘voorwoord’, mee, wat hij hun geantwoord heeft, schrijvende
o.a.: ‘Het denkbeeld, hoewel bij de ongelijke waarde der schilderijen zoowel uit het
oogpunt van kunst als uit dat van geschiedkundige juistheid, niet boven bedenking
verheven, scheen mij wel uitvoerbaar toe, mits men in het oog hield, dat bij de
samenstelling van de reeks niet de wensch op den voorgrond was getreden om een
volledig beeld onzer geschiedenis te ontwerpen, doch veeleer die om de meest
treffende en uit het oogpunt van artistieke werking het meest in aanmerking komende
voorvallen uit onze geschiedenis in beeld te brengen. Zoo zou dan ook - naar mijne
meening - bij de bewerking van den tekst met deze omstandigheden rekening
gehouden moeten worden en den bewerker het recht moeten worden toegekend,
om sommige tafereelen, als bijzonder onhistorisch opgevat of voor reproductie
minder geschikt, niet in deze uitgave op te nemen; eindelijk om de collectie met
reproducties van elders aan te vullen. De uitgevers stemden in een en ander
gereedelijk toe en vonden Dr. De Boer bereid om op deze voorwaarden de taak der
bewerking van den tekst op zich te nemen. Ziedaar de geschiedenis van het tot
stand komen dezer uitgave....’
Van de twaalf afleveringen, waarin het boek verschijnen zal, zijn er thans vier
verschenen. Genoeg om op te merken, dat de tekst van Dr. M.G. de Boer zich
aangenaam lezen laat en vertrouwen wekt, door de stelligheid van toon vooral,
waarop, ook somtijds van de heerschende afwijkende, meeningen worden geuit.
Trouwens, wat dat vertrouwen betreft, Prof. Blok zegt in zijn voorwoord - en wij
gelooven hem gaarne -: ‘Dat de tekst met de werkelijke toedracht der gebeurtenissen,
voor zoover bekend, in volkomen overeenstemming zal zijn, mag ondersteld worden,
nu Dr. De Boer de samenstelling daarvan voor zijn rekening heeft genomen.’ Wat
de illustratie aangaat, de schilderijen zijn zoo goed gereproduceerd als dat
tegenwoordig door middel der autotypie gebeuren kan, en bezitten inderdaad bijna
allen iets min of meer merkwaardigs... als illustratie. In de derde afl. ontmoet men
voor 't eerst een stuk van Rochussen en daarmede tevens iets van werkelijke kunst.
Overigens kan men natuurlijk slechts betreuren dat, waar deze romantische stukken
alleen de hevigste gebeurtenissen - belegeringen en veldslagen, moorden en andere
gewelddaden - in beeld brengen, en waarbovendien de tekst zoo beknopt moest
zijn..., ook bijna uitsluitend de historie van oorlogen en koningen, kortom een
regeeringsgeschiedenis wordt gegeven. Aan ‘maatschappelijke toestanden’ zijn,
tot nog toe althans, slechts luttele bladzijden gewijd. Hierover uitgevers en schrijver
hard te vallen ware zeer onbillijk. Doch wel meenen wij den wensch te mogen uiten,
dat het mogelijk zijn zal, later, een nieuwe, vermeerderde editie van dit boek, in het
licht te geven, waarin, naast afbeeldingen van krijg en geweld, ook een aantal van
vrede en beschaving, van kunst en huiselijk leven opgenomen worden, minder
dramatisch dan misschien, maar... onweersprekelijk authentiek. Naar onze
bescheiden meening bieden tot zulk een plan (een geïllustreerde sociale
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geschiedenis van het nederlandsche volk) de vaderlandsche musea overvloed van
interessant illustratie- materiaal: de bouwsels, beelden en voorwerpen ons
overgebleven uit vergane eeuwen, de schilderijen onzer oude meesters, de portretten
onzer groote landgenooten van voorheen....
H.R.
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Kunstopvoeding.
Merkwaardig is wel de overgroote vrijmoedigheid waarmede schier een ieder zich
een oordeel over kunstzaken aanmatigt, als ware hiervoor geen studie, geen
overwegen of nadenken noodig.
Men zal zich wel wachten over natuurwetenschappelijke onderwerpen, over
vraagstukken uit de hoogere wiskunde, over geneeskundige onderzoekingen een
recht van critiek te willen toekennen, overtuigd dat men is in deze incompetent te
zijn, maar over kunst... daarover mag ieder meepraten, en voeren zij, als immer,
die het minste weten, het hoogste woord. Immers hiervoor behoeft men, zoo het
muziek geldt, slechts normale ooren te hebben en die open te zetten, en zoo het
beeldende kunst aanbelangt, is het voldoende indien de zintuigen voor het zien
hunne functies goed kunnen verrichten, indien men niet al te ver- of bijziende is en
niet lijdende aan kleurenblindheid. Kunst is een zaak van persoonlijk gevoel,
redeneert men verder, vergetende dat menigeen nooit zijn eigen opinie geeft, maar
meest eene, die hij als de gangbare hier of daar gehoord of gelezen heeft, en voor
zichzelf pasklaar gemaakt. Dat men in kunstaangelegenheden ook b e g r i p moet
hebben, betwijfelt men dikwijls nog ten sterkste.
Ja, men geeft toe voor kunsthistorie is dit noodig, hierbij moet men onvermijdelijk
evenals voor algemeene- en vaderlandsche geschiedenis jaartallen en namen
weten, in zaken van architectuur en kunstnijverheid wil men zelfs de concessie
doen, dat eenige kennis van technische aangelegenheden, bijdragen kan tot
meerdere waardeering, hoewel toch nog met voorbehoud dat ‘de smaken kunnen
verschillen’, doch, dat om de vrije schilder- of beeldhouwkunst te begrijpen eenige
s t u d i e noodig is, neen dat wil er zoo direct maar niet in.
Maar hoe ter wereld zou het gevoel voor iets moois den mensch, die doorgaans
door de leelijkste dingen omringd is, zoo maar aanwaaien? Zelfs op de natuur
hebben de meesten geen kijk en opmerkelijk is wel, dat er velen zijn, zelfs onder
ontwikkelden, die door het zien van schilderijen eerst tot de natuur kwamen. Zij
voelen nu in den winter allemaal Apol's om zich heen, zoeken aan het strand, de
ondergaande zon van Mesdag en ontdekken in het Gooi overal Mauve's, in
boomgroepen of heidevergezichten, die hun vroeger ongetwijfeld ontsnapt waren.
Een bewijs dus dat die kunstenaars hun iets geleerd hebben, en al missen velen
natuurlijk noodwendig den dichterlijken blik van een Mauve, hij leerde hun toch
z i e n en opmerken, zij gingen, zij het dan ook aanvankelijk door zijn oogen, de
natuur mooi vinden. Door te vergelijken hoe verschillende kunstenaars de natuur
zagen, de een in sterke zon en schaduw-tegenstelling, een ander in de poëzie van
grijzig weer, een derde in de harmonie van bruin en groen, of in de ontzaglijken
fijnheid van details, komt men er langzamerhand toe dingen rond zich te zien, waar
men vroeger nooit op gelet heeft en zoo zijn zintuig om waar te nemen te oefenen,
wat even noodig is als dat men zijn geheugen of zijn vingers tot hunne functies
voorbereidt.
Maar, waar ge ontvankelijker allicht zijt voor de opvatting van één schilder, in
wiens wijze van zien ge wellicht uw eigen emoties terug vindt, daar volgt er niet uit,
dat andermans uitingen daarom als leelijk aangemerkt moeten worden, iets waar
een leek nog al gauw toe overgaat. Zeer waar is ook in deze: Wanneer men iemand
niet kan beoordeelen, veroordeelt men hem. Het is daarom noodig, dat al behoeft
men die niet te waardeeren, men de opvattingen van anderen leert begrijpen, dat
men beseft wat de schilder er toe bewogen heeft zijn compositie zóó en niet anders
te maken, waarom hij op déze en niet géne wijze zijn onderwerp behandelde, kortom
dat men genoeg weet om tot oordeelen bevoegd te zijn, waarbij men dikwijls tot de
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verrassende ontdekking zal komen dat bij meerder weten bij dieper doordringen,
de eerste als vaststaand gegeven opinie, zich gewijzigd heeft.
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Op onze scholen, op eene uitzondering na, wordt nog geen kunstonderwijs in die
richting gegeven, en dit is jammer, want van hoeveel nut zou een dergelijke
opvoeding niet zijn voor leerlingen eener H.B.S. bijvoorbeeld, die er een grondslag
tot latere zelfstudie in konden vinden, en in ieder geval hun blik verruimd hadden.
In afwachting echter van een aanvulling van het leerprogram op een dusdanige
wijze, en ook om hen, die als leek toch wel met eenige kennis van zaken willen
oordeelen, te helpen, hebben hier en daar enkelen zich geroepen gevoeld de taak
op zich te nemen, voor te lichten en te onderwijzen, niet in kunstgeschiedenis, of
kunstwetenschap zoozeer, maar in kunst begrijpen, in kunst-zin. Een van hen is
o.a. de heer H.P. Bremmer, wiens arbeid in die richting thans als ‘een inleiding tot
het zien van beeldende kunst’ bij W. Versluijs is verschenen. Dit boekje is belangrijk,
omdat het hier en daar uiteenzet, waarom velen kijken zonder te zien, en hoe door
vergelijking liefst van twee in onderwerp gelijke schilderijen men juister zijn meening
kan vormen.
‘De voorstelling’ heeft in de meeste gevallen het eerst vat op den leek, ‘de meeste
menschen beschouwen een schilderij enkel als de afbeelding van een bepaalde
voorstelling, die dan natuurlijk voor hen nog pas belangrijk wordt, wanneer die
voorstelling zoo dicht mogelijk bij hun eigen waardeeringshoogte komt.’ Hieruit
verklaart zich ook het volgende: ‘Er zijn van die typische mooie kijkjes, waarvan
men zegt: dat moet nu iedereen mooi vinden. Daartegenover staan andere gevallen,
waarvan men zeker weet dat elkeen ze leelijk moet vinden. Maar de praktijk leert
wel anders; schilders weten wel dat als leeken zeggen dat iets heel mooi is, ze dat
gewoonlijk niet moeten hebben en dat wat leeken leelijk noemen veel kans heeft
voor hen interessant te zijn. En van zoo'n onoogelijk achterbuurtje maakt een schilder
iets, neem maar een teekening van zoo'n achterbuurt van Rembrandt in het museum
Fodor.’
Zijn omvangrijke stof, want het is geen kleinigheid voor leeken over kunst te
schrijven, zóó dat zij niet alleen des schrijvers opinie overnemen, maar zich aan de
hand hiervan een eigen oordeel vormen, verdeelt de heer Bremmer in: ‘Wat is
kunst?’ ‘De schoonheid is geen eigenschap van de dingen.’ ‘Wat ziet de leek van
de realiteit?’ ‘Hoe moet men beeldende kunst zien?’ en ‘Over reproducties.’ Uit ‘Hoe
moet men beeldende kunst zien’ willen wij nog enkele gedeelten citeeren, als zijnde
van zeer direct praktisch nut. ‘Heb den eenvoudigen moed, zegt de heer B., iets
van een meester, hoe groot die ook is, onbegrijpelijk te vinden, zoolang ge niet aan
't begrip toe zijt, heb den moed een werk van een nog zoo jong en naamloos schilder
te bewonderen zoolang ge het bewonderen kunt.’ ‘Het beste zal men doen te
beginnen zich goed eigen te maken, zich geheel te doordringen van de wetenschap,
dat de grootste hinderpaal voor 't juiste zien van kunst is: de pedanterie.’
Men verbeeldt zich zoo gaarne dat, omdat men zelf iets nooit gezien heeft, of niet
op die wijze opgemerkt, het daarom onbestaanbaar is, en degeen die het geschilderd
heeft, voor het minst genomen gek.
Dat een schaduw van een boom of huis bij sterk zonlicht paars kan zijn, acht men
absurd, dat Van Gogh in zijn ‘Café de nuit’ een kelner met een groene snor schilderde
was zonder meer, dwaas, terwijl bij eenig nadenken men toch op de gedachte had
kunnen komen, dat de reflectie door het groene billardlaken, een groene tint tegen
's mans gezicht en snor kon geven. ‘De quintessens zou men dus kunnen
samenvatten in 't navolgende: men moet zooveel mogelijk zich geschikt maken om
te beginnen onbevooroordeeld te zijn.’ Wij zouden hier aan kunnen toevoegen, zich
nog minder als door zijn eigen opinie, laten influenceeren door veelheid van woorden,
en kwasi geleerde termen van hen, die u hunne meening willen kenbaar maken en
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opdringen; wat mij voor leeken verderfelijker en dwazer toeschijnt, en waarachter
men toch spoedig woorden-praterij bespeurt.
Door zien, door vergelijken, door trachten door te dringen in het hoe en waarom
der dingen, zal men verder komen tot kunstbegrip en kunstwaardeering, en als een
handleiding hiertoe bevat het boekje van den heer Bremmer vele goede bladzijden.
R.W.P. Jr.
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GLASRAAM DER STAD AMSTERDAM IN DE OUDE KERK. NAAR EEN TEEKENING VAN A.W. WEISSMAN.
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Nederlandsche kerken,
door A.W. Weissman.
IV. De Oude of St. Nicolaaskerk te Amsterdam.
de

Amsterdam was in het begin der 14 eeuw nog maar klein, doch zijn bewoners
ondernamen toch reeds den bouw eener aanzienlijke kerk, die 16 September 1306
werd ingewijd. Dit gebouw had nog wel niet de afmetingen van het tegenwoordige,
doch kon de vergelijking met de bedehuizen, die toen elders verrezen wel doorstaan
de

Hier te lande zijn in de 14
de

der 12

de

en 13

eeuw niet veel kerken gesticht. Overal waren nog die

eeuw, toen de Romaansche stijl in zwang was, in goeden staat.

de

Pas in de 15 eeuw zouden de groote basilieken verrijzen, die den roem van de
Nederlandsche Gothiek aan het nageslacht verkondigen.
Wij vinden de gedaante der eerste Amsterdamsche kerk terug in die te IJselstein,
welke in 1310, op verzoek van Heer Gijsbrecht van Amstel, door Guy van
Henegouwen, bisschop van Utrecht, aan den H. Nicolaas werd gewijd. Gijsbrecht
van Aemstel was wel reeds uit Amsterdam verdreven, toen de Oude Kerk gewijd
werd, doch hij woonde er nog, terwijl men met het bouwen bezig was, waardoor de
overeenkomst tusschen de kerken te Amsterdam en te IJselstein gereedelijk wordt
verklaard.
Beide gebouwen bezitten hun oorspronkelijk koor niet meer. Dat te IJselstein
de

werd in het begin der 15 eeuw verbouwd en bleef sedert onveranderd. Dat te
Amsterdam evenwel is herhaalde malen vergroot. De eerste vergrooting had plaats
na 1370; de oorkonde, waarin Jan van Vernenburg, bisschop van Utrecht, den 2
December 1369 tot deze verandering het vereischte verlof gaf, berust nog op het
Amsterdamsche archief.
De verbouwing, die destijds plaats had, bestond in het aanbrengen van zijbeuken;
vermoedelijk heeft de toevloed van bedevaartgangers, die door het in 1345
voorgevallen mirakel naar Amsterdam gelokt werden, de vergrooting van het koor
der St. Nicolaaskerk noodzakelijk gemaakt.
Het schip der kerk bestond oorspronkelijk uit drie beuken, waarvan de middenste
wel hooger en breeder was, dan de beide andere, doch geen afzonderlijke vensters
bezat. Deze aanleg, te Amsterdam gewijzigd, bleef te IJselstein in wezen.
de

In de 15 eeuw werd het schip veranderd, en wel door de zijbeuken dezelfde
breedte en hoogte te geven, die de middenbeuk had. Naast deze verbreede zijbeuken
ontstonden toen zes kapellen, waarvan drie aan de noord- en drie aan de zuidzijde.
De noordwestelijke kapel behoorde aan een broederschap van Hamburgers, die te
Amsterdam reeds voor 1421 bestond, en een altaar in de Oude Kerk had, dat aan
den H. Paulus gewijd was. Zij liet haar nieuwe kapel waarschijnlijk bouwen in 1494,
toen zij een groote som gelds uit Hamburg ontving.
De kapel die dan, naar het oosten, volgt, werd door het gilde der Buiten- en
Binnenlands-vaarders gesticht, dat in 1473 uit de samensmelting van twee
broederschappen ontstond. De vormen der architectuur wijzen op de laatste jaren
de

der 15 eeuw als tijd der stichting.
De derde kapel aan de noordzijde wordt door sommige schrijvers die der
Weitkoopers, door andere die der Veerkoopers genoemd. Zij is in denzelfden vorm
en stijl als de overige opgetrokken en moet dus omstreeks 1500 zijn ontstaan.
Ook aan de zuidzijde vindt men drie dergelijke kapellen. De meest westelijke is
door Lijsbeth Jansdochter van Oudshoorn gesticht, die, omdat zij in eersten echt
met Gaef Benninck gehuwd was, Lijsbeth Gaeven placht genoemd te worden. Haar
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tweede man was Mr. Willem Andriessen van Sonnevelt, sinds 6 Augustus 1483
weduwnaar van Geertruyd Claesdochter de Grebber. De kapel werd na
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1483 gebouwd ter nagedachtenis van Gaef Benninck.

DE OUDE KERK VAN HET ZUIDOOSTEN GEZIEN.

Dat de oostwaarts gelegen Huiszittenkapel in 1497 begonnen werd, zou doen
veronderstellen, dat toen de Lijsbeth Gaevenkapel nog pas gereed was. Daar als
stichtingstijd der derde kapel, die op kosten van het St. Eligius- of Smidsgilde
de

gebouwd werd, het laatst der 15 eeuw gemeld wordt, zijn de drie kapellen misschien
toen tegelijkertijd onderhanden genomen, nadat de verbreeding van den zuidelijken
zijbeuk had plaats gehad.
Zuidelijk van den toren vinden wij nog een kapel, wier plattegrond, naar het westen,
in drie zijden van den achthoek eindigt. De vormen zijn die uit den laatsten tijd der
Gothiek, en zoowel het sierlijke stergewelf als de banden van gehouwen steen, die
de

in de gevels voorkomen, wijzen op de 16 eeuw als den tijd der stichting, die op
kosten van het rijke geslacht Brundt geschiedde. De kapel was aan den H. Cornelius
gewijd, en diende als doopkapel. De vont was gegoten door Gillis van den Ende uit
Mechelen, in 1531, en dus zes jaar later dan die te Zutphen in de St. Walburgskerk,
ook van dezen meester afkomstig en nog aanwezig. Dat de verdwenen vont der
Oude Kerk, evenals die te Zutfen een hoog deksel had, bewijzen de nog bestaande
duimen in den muur, waar de ijzeren kraan aan draaide, die diende om het deksel
op te lichten.
de

Tot het laatst der 15 eeuw heeft dus de Oude Kerk haar oorspronkelijke
gedaante, op het vergroote koor na, behouden. De tusschen 1490 en 1500
ondernomen verbreeding der zijbeuken van het schip ging met een verandering in
den opstand gepaard. Want de
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drie beuken behielden niet dezelfde hoogte. De middenste werd verhoogd, om den
basilikalen vorm te verkrijgen, die de kerk tot dusverre niet gehad had, doch die de
sedert gebouwde kerk aan de Nieuwe Zijde wel bezat.
De zuilen van het schip werden hooger gemaakt en van nieuwe kapiteelen
voorzien. Boven de bogen kwam een galerij, bij wijze van triforium en om de vensters
van den middenbeuk zoo groot mogelijk te kunnen maken kreeg elk vak een in het
dak insnijdenden gevel. In 1500 zal deze verandering wel tot stand zijn gebracht.

HET ZUIDERPORTAAL VAN DE OUDE KERK.

De oudste afbeelding van het gebouw vindt men op eene schilderij van Cornelis
Anthonisz, in 1536 vervaardigd.
De kerk, in 1306 gewijd, heeft waarschijnlijk reeds een kruisbeuk gehad; tot het
de

laatst der 15 eeuw bleef die vermoedelijk in zijn oorspronkelijken staat. In den
zuidelijken kruisbeuk hadden de Handboogschutters hun altaar, waarom die St.
Sebastiaanskoor genoemd placht te worden. Het altaar werd in 1473 door Jacob
Gheritsz vernieuwd. Het St. Sebastiaansgilde vroeg toen ook aan Hertog Karel van
Bourgondië tot ‘volmaking’ van de Handboogschutterskapel eene bijdrage. Of de
hertog die bijdrage gaf, is niet bekend. Doch het feit, dat het geld gevraagd werd,
wijst er op, dat toen het voornemen bestond, den zuiderkruisbeuk te verbouwen.
Die verbouwing, zoo zij toen begonnen werd, is echter niet voor het begin der
de

16 eeuw voltooid. Immers boven het tegenwoordig zuiderportaal ziet men de
blazoenen van Maximiliaan van Oostenrijk en van Philips van Bourgondië.
Dit portaal is niet als zoodanig gemaakt. Het is duidelijk te zien, dat de
tegenwoordige deur later werd ingebroken en eerst een venster was,
overeenkomende met het oostelijk gelegene, dat nog bestaat en met dat ten westen,
nu dichtgemetseld.
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Het verlengen van het transept naar het noorden moet hebben plaats gevonden
nadat omstreeks 1506 de zuiderkruisbeuk voltooid was. Hier aan de noordzijde had
het Voetboogschuttersgilde zijn altaar, waarom men den kruisbeuk het St. Joriskoor
noemde. Westelijk van dezen noorderkruisbeuk bevinden zich twee aanbouwsels,
die te samen de breedte van de vroeger reeds genoemde Weitkooperskapel hebben.
De oostelijke dezer beide ruimten was de kapel van het Heilige Graf. De
kraagsteenen, waarop het nu verdwenen gewelf rustte, zijn met wapenschilden
versierd. Van de fraaie overhuiving, met rijke traceeringen uit den laatsten tijd der
Gothiek, waaronder zich het Heilige Graf bevond, bleef nog een gedeelte bewaard.
Doch overigens is de kapel, nu een stovenhok, in een zeer treurigen staat.
Vooral merkwaardig is de noordelijke gevel der kapel, daar hij, geheel in gehouwen
steen uitgevoerd, een der vroegste voorbeelden hier te lande van den stijl der
Renaissance oplevert. De architectuur heeft overeenkomst met den noordelijken
transeptgevel der Nieuwe Kerk, die in 1536 werd begonnen.

HET NOORDERPORTAAL VAN DE OUDE KERK.

Het westelijk van deze kapel gelegen noorderportaal vertoont rijke Laat-Gothische
vormen. Waarschijnlijk is dit portaal als kapel gebouwd, en werden de deuren
de

gemaakt, toen in de 16 eeuw het veranderen van het koor aan een nieuwen ingang
tot de kerk behoefte deed ontstaan. Met het verbouwen van het koor werd omstreeks
1550 begonnen; de voltooiing zal wel niet voor 1565 hebben plaats gehad. Immers
op het eenig bekend exemplaar eener houtsnede van 1558, die aan het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap behoort, ziet men de werklieden nog met het koor
bezig. Die prent geeft een afbeelding van de kerk, en werd uitgegeven om de ‘loterie’
bekend te maken, waardoor het geld voor het koor is bijeengebracht.
Waarin heeft de verbouwing van het koor toen bestaan? Het koor van 1370, te
zien op de schilderij van Cornelis Anthonisz, had reeds een trans en zijbeuken, die
echter smal waren en met den middenbeuk, gelijk te IJselstein, onder één dak waren
gebracht.
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Dat bij de verbouwing de zuilen van 1370 met de daarop rustende bogen werden
behouden, is aanstonds te zien. Want deze zuilen zijn korter dan die van het schip,
de

welke in het laatst der 15 eeuw verhoogd werden. Ook de muren van den trans
bleven bestaan, doch werden aanzienlijk verhoogd.
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Alleen de twee oostelijke kruispijlers werden vernieuwd en in den geest der
Renaissance geprofileerd. De zuidelijke zijbeuk van het koor kreeg de breedte,
welke die van het schip had. Ook de noordelijke werd zoo verbreed, en daaraan
deed het Onze Lieve Vrouwegild een groote kapel bouwen, waardoor een noordelijke
ingang waarschijnlijk moest vervallen. Toen werd het portaal naast de kapel van
het Heilige Graf noodzakelijk.
De zijbeuken van het koor, de Onze Lieve Vrouwekapel en de koortrans kregen
nu de hoogte, die de omstreeks 1500 verbreede zijbeuken van het schip hadden.
Ook de muren van het koor zelf werden verhoogd en van vensters voorzien.

DE OUDE KERK VAN HET NOORDOOSTEN GEZIEN.

Bij deze laatste verhooging werd een ander systeem gevolgd dan bij het schip.
Een triforiumgalerij werd niet gemaakt, en op twee vakken tusschen de zuilen kwam
slechts één venster van groote breedte. Alleen in den veelhoek van het koor kreeg
ieder vak zijn eigen venster.
Eindelijk verrees nog boven het kruis der kerk, waar het dak van koor en schip
tezamen kwamen, een kleine toren, die in 1558, als de houtsnede juist is, door een
groot beeld van den H. Nicolaas was bekroond.
Zoo was dan, omstreeks 1565, de kerk geworden, gelijk zij zich nog vertoont. In
1571 werd zij van een sacristie aan de noordoostzijde voorzien, gelijk nog een
sierlijke gevelsteen met de Groetenis des Engels getuigt.
Was dus de kerk verhoogd, de betrekkelijk lage toren van 1306 bleef tot 1565
bestaan, al paste hij niet goed bij het overige, wat zoowel op de schilderij van 1536
als op de houtsnede van 1558 te zien is.
In 1565 werd de tegenwoordige spits op den toren geplaatst. Die spits, door Joost
Janszoon, gezegd Bilhamer, ontworpen, is een der meest belangrijke werken der
Nederlandsche bouwkunst. Men kan haar beschouwen als een vertaling in
Renaissancestijl van de Laat-Gothische spitsen, wier schoonste voorbeeld op het
kruis der Groote Kerk te Haarlem staat.
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Bilhamers schepping is dikwijls nagevolgd, het trouwst aan den Waagtoren te
Alkmaar. Vrijere variaties op het gegeven thema maakten Hendrik de Keyser en
Lieven de Key.
Reeds in 1561 had men met de nieuwe spits willen beginnen, immers toen werden
een uurklok en dertien klokken voor een klokkenspel bij Jan Jaspersz. Moor te 's
Hertogenbosch besteld. Die klokken werden echter in 1563 bestemd voor den toren
van het stadhuis.
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Een nieuw klokkenspel voor de Oudekerkstoren werd in 1566 geleverd door Jacob
Waghenens en Adriaen Steylert te Mechelen.
Wij hebben nu de wording van het gebouw tusschen 1306 en 1571 nagegaan.
Door de geleidelijke veranderingen, die zij onderging, is de Oude Kerk een van de
meest eigenaardige bedehuizen van Nederland. Als een geheel beschouwd, levert
zij tegenwoordig nog een schilderachtigenaanblik op, maar zij bezit niet meer den
luister, die haar vóór 1578, toen Amsterdam de Spaansche zijde verliet, kenmerkte.
De zuidelijke en oostelijke gevels werden grootendeels door om de kerk gebouwde
woonhuizen aan het oog onttrokken, latere herstellingen zijn dikwijls op onbeholpen
wijze uitgevoerd. Zoo werden de meeste vensters in de achttiende eeuw van hun
stijlen en traceeringen beroofd, die ongetwijfeld rijke vormen gehad hebben. Immers
de

wat er van het werk, in het laatst der 15 eeuw uitgevoerd, overbleef, toont den
weelderigen stijl van dien tijd. Wel gingen de kruisbloemen en de hogels der gevels,
die men op de prent van 1558 onderscheidt, verloren, maar de sierlijke nissen der
toppen en der steunbeeren getuigen nog van de oude pracht. Merkwaardig zijn ook
de gebeeldhouwde consoles, deels van steen, deels van hout, waarop de ribben
der houten gewelven rusten en die nu eens personen in het costuum van omstreeks
1500, dan weer apostelen, profeten, engelen of wapenschilden vertoonen.
Eertijds bezat de kerk veertig altaren. Voor het hoogaltaar schilderde Jan van
Scorel in 1530 een stuk, Christus aan het kruis, terwijl Maarten van Heemskerk daar
later luiken met de Kruisdraging en de Verrijzenis aan toevoegde.
Noordelijk van het hoofdaltaar stond een sierlijke tabernakel, niet ongelijk aan
die, thans nog in de St. Lorenzkirche te Neurenberg en in verscheidene Vlaamsche
kerken aanwezig. Hier was, onder meer, geborgen de zilveren, vergulde monstrans
die, in 1549 gemaakt, door burgemeester Cornelis Jacobsz. Brouwer in 1578 werd
aangekocht en aan de St. Nicolaaskerk te Calcar, waar men haar nog kan zien, is
geschonken.

DE KOORTRANS VAN DE OUDE KERK.
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In de middeleeuwen placht men het koor eener kerk geheel af te sluiten. De thans
de

aanwezige eikenhouten zijschotten zijn blijkbaar uit het begin der 16 eeuw,
ofschoon de daarop geplaatste opschriften van na 1578 dagteekenen. Het
de

tegenwoordig koorhek werd in het midden der 17 eeuw ter vervanging van een
ander gemaakt.
Op het koor vinden wij de oude banken, in Laat-Gothischen trant en met snijwerk
versierd. De overhuivingen zijn verdwenen,
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doch de zijstukken, die ze schraagden, bestaan nog. Gelijk in den regel zijn deze
banken met snijwerk versierd, dat zich aan de onderzijde der zittingen bevindt, en
dus alleen zichtbaar wordt, wanneer men die zittingen opslaat. Men noemt zulke
beeldhouwwerken misericordes, omdat zij den geestelijken, bij het staan gedurende
den koordienst, eenigen steun gaven.
Meestal is het snijwerk van zulke misericordes, althans naar hedendaagsche
begrippen, tamelijk aanstootelijk. De houtsnijders behandelen geen geestelijke,
doch uiterst wereldsche onderwerpen met een realisme, dat ons bevreemdt. Men
moet echter bedenken, dat de geestelijken het snijwerk slechts een oogenblik zagen,
als zij de zittingen op- of neersloegen en ook in aanmerking nemen, dat men over
welvoegelijkheid thans anders oordeelt, dan vroeger.

HET GROOTE ORGEL VAN DE OUDE KERK.

In de Oude Kerk hebben de beeldhouwers middeneeuwsche zegswijzen
geïllustreerd, waarvan sommigen, zooals ‘den hond in den pot vinden’, ‘tusschen
twee stoelen gaan zitten’, ‘de aap, die in den bijbel leest’ en ‘lachen als een boer,
die kiespijn heeft’, nog tegenwoordig gebruikt worden. De schipper, ‘die een oog in
het zeil houdt’ ontbreekt niet, de zak, waaruit geld rolt, getuigt ‘het is al niet’, als
toespeling op de vergankelijkheid van aardsche schatten. Den man, ‘die met zijn
hoofd tegen een muur loopt’ en die door een ander, verstandiger man wordt
uitgelachen, kennen wij ook nog. Andere voorstellingen, waaronder zeer gewaagde,
moeten zegswijzen illustreeren, die thans vergeten zijn.
Het koor was versierd met geschilderde glasramen. Keizer Karel V schonk de
zeven van den koortrans. In de bovenste vensters van schip en koor zag men aan
iedere zijde tien tafereelen, ter noordzijde aan het Nieuwe en ter zuidzijde aan het
Oude Testament ontleend. Een dezer vensters was door Prins Willem I gegeven,
van een ander is het twijfelachtig, of het wel bestaan heeft, omdat Nicolaas van
Nieuwland, eerste bisschop van Haarlem, wien de kerkmeesters om het geld
vroegen, dit niet gaf.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

de

De laatste overblijfselen dezer glazen zijn in de 18 eeuw verwijderd. Daar zij
terzelfder tijd gemaakt waren als de beroemde glazen te Gouda, zullen zij groote
kunstwaarde hebben gehad, en moet hun verlies zeer betreurd worden.
Gelukkig bleven de drie geschilderde glazen der Onze Lieve Vrouwekapel in
wezen; toen
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de anderen verwijderd werden, liet men deze te Brussel herstellen, een werk, dat
de

omstreeks 1760 plaats vond. Daar in de 18 eeuw de glasschilderkunst niet meer
op haar vroegere hoogte stond, hadden de kunstwerken door deze herstelling veel
geleden. De heer J.L. Schouten te Delft, wien de glazen onlangs werden
toevertrouwd, is er in geslaagd hun de oorspronkelijke schoonheid te hergeven.
Het eerste venster, aan de westzijde, is in drie vakken verdeeld, waarvan de beide
bovenste ieder de halve breedte innemen, terwijl het benedendeel de volle breedte
beslaat. De gemeenschappelijke achtergrond der beide eerste vakken wordt gevormd
door een Korinthische zaal met zuilen, die een tongewelf dekt. In het eerste vak is
Maria geknield, terwijl de engel Gabriël haar bezoekt en haar wijst naar een zon,
die, na 1578, voor God den Vader in de plaats moet zijn gekomen. Het tweede vak
verbeeldt de ontmoeting van Maria en Elizabeth.

HET KLEINE ORGEL VAN DE OUDE KERK.

Het breede benedendeel van dit venster bevat, in het midden, de figuren van
Paulus en Petrus. Paulus hield oorspronkelijk een hostie in de hand, die ook al in
een zon veranderd is. Vóór Paulus knielt Jan Claeszoon van Hoppen, in 1555, toen
het glas geschonken werd, lid der Vroedschap van Amsterdam en
Stads-Fabriekmeester. Achter hem staat een bisschop, waarschijnlijk zijn patroon.
Voor Petrus liggen drie vrouwen geknield, met een vrouwelijke heilige naast haar.
de

In de 17 eeuw verhaalde Commelin, dat dit glas door Van Hoppen zou gegeven
zijn, als boete, hem te Rome wegens ketterij opgelegd. Bewijzen voor dit verhaal
heeft men echter niet kunnen vinden.
Het glas daarnaast werd volgens besluit der Vroedschap van 17 April 1554 aan
de kerk geschonken, en 26 November 1557 met 226 guldens betaald. Het bovendeel
vertoont, in kolossale figuren, de Aanbidding der Herders. Beneden werden de
patroons der Amsterdamsche kerken aangebracht, waarvan de H.H. Nicolaas en
Johannes de Dooper voor de Oude Kerk en de H.H. Maria en Catharina voor de
Nieuwe Kerk nog bestaan, terwijl het Mirakel der H. Stede door het wapen der stad
werd vervangen en de H. Olof der O.Z. Kapel in een wapenheraut veranderd is.
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Boven in het glas vertoonen zich nog de wapens van Karel V, Philips II, Holland en
Amsterdam.
De ontwerper dezer glazen is Pieter Aertsen, gezegd Lange Pier, in 1508 te
Amsterdam geboren en in 1575 aldaar gestorven. Aertsen heeft in zijn vaderstad
het onderricht van Alart Claessen genoten en is in 1533 als meester door het St.
Lucasgild te Antwerpen aangenomen. Hij heeft tot 1566 te Antwerpen gewoond, en
zal dus ook daar wel de teekeningen voor de vensters gemaakt hebben; als
glasbrander
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noemt Wagenaar den Antwerpenaar Digman, die dus naar de cartons van Aertsen
heeft gewerkt.
Wat bij deze beide vensters opmerking verdient is de breede behandeling der
compositie als geheel, die wel overeenkomt met wat Van Mander van Aertsen zegt,
namelijk: ‘In cleene beelden was hij soo heel uytnemende niet; dan, in groote
dinghen, daer de cracht der consten in bestaet, was hij een allen overtreffende ende
cloeck meester, sijn metselrijen ende perspective wel verstaende.’ Die perspectief
verdient de aandacht, daar zij blijkbaar gevolgd is naar Andrea Mantegna, omdat
de horizont lager ligt dan de benedengrens van het tafereel. Mantegna heeft deze
wijze van behandelen zoowel in zijn fresco's te Padua als in zijn prenten toegepast.

GEDENKTEEKEN VOOR ISAAC SWEERS.

Het derde venster, kleiner dan de anderen, heeft minder groote figuren. Hier werd
in het bovendeel de dood van Maria voorgesteld. Beneden ziet men de familie Brundt
knielen, met haar patroons de H. Cornelius en de H. Catharina. Wanneer Pieter
Aertsen ook voor dit glas de teekening gemaakt heeft, dan werkte hij in een anderen
stijl, daar de figuren hier de breedheid van de vorige missen.
Het is niet duidelijk, waarom men alle vensters van het koor verwijderd heeft, en
e

in de 18 eeuw die der Onze Lieve Vrouwe-kapel deed herstellen. Dat de
voorstellingen der glazen in het koor te aanstootelijk zijn geacht valt niet aan te
nemen. Want de drie, die bewaard bleven, hebben veel, dat in een Hervormde kerk
ergernis moet geven. Misschien danken zij hun behoud slechts daaraan, dat zij, in
een nauwe straat op het noorden geplaatst, beter beschermd waren dan de andere.
De tegenwoordige predikstoel is omstreeks 1640 ter vervanging van een ouderen
e

gemaakt. Reeds in de 15 eeuw moet de Oude Kerk een orgel hebben bezeten.
Waarschijnlijk was dit in het koor geplaatst, want omstreeks 1550, toen de
verandering van dit deel der kerk begon, werd een nieuw en grooter instrument aan
het einde van het schip tegen den toren aangebracht. Het was het werk der
gebroeders Van Nieuwenhof te 's Hertogenbosch.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

226
De kas in Renaissancestijl had luiken, die door Maarten van Heemskerk waren
beschilderd.
Het kleine orgel verhuisde toen naar de noordzijde van het schip, waar het
omstreeks 1650 van een nieuwe kas, die nog bestaat, werd voorzien. Cornelis Brizé
beschilderde de luiken van de kas.
Wij hebben nu een denkbeeld gekregen van de kerk zooals zij er vóór 1578 uitzag.
De Hervorming heeft veel verwijderd en, in het algemeen gesproken, het gebouw
niet verfraaid. Maar toch heeft zij wel het een en ander aangebracht, dat kunstwaarde
bezit.
In de eerste plaats moet genoemd worden het carillon van den toren, dat in 1659
door François Hemony is gegoten, en dat tot zijn beste gerekend wordt.
Van het hek, dat het koor afsluit, was reeds sprake. Met zijn Jonische pilasters
en geel koperen traliewerk maakt het een fraaie vertooning, terwijl het opschrift in
de fries vermeldt, hoe de kerk ‘int jaer seventich acht’ voor den Hervormden
eeredienst werd ingericht.
Een opschrift aan de zuidzijde van het koor herinnert aan den ondergang der
Onoverwinnelijke Vloot ‘int jaer tachtich acht’. Het koor diende na de Hervorming
voor het inzegenen der huwelijken. Boven de deur, waardoor de paren binnengaan,
leest men Melanchthons wijzen raad:
Twist. Hoovaerdy end' Overdaet,
Doen, dat gheen Huys seer lange staet.

En boven de deur in het zuidertransept staat nog:
't Is haest getrout Dat lange rout.

Deze deur, rood geschilderd, gaf toegang tot het vertrek, waar de Commissarissen
van de Huwelijkszaken de paren, die wenschten te huwen, ‘aanteekenden’.
Of die spreuken velen tot terugkeeren genoopt hebben mag worden betwijfeld.
e

Het tegenwoordig orgel is uit de 18 eeuw. Christiaan Vater vervaardigde het,
Jurriaan Westerman leverde de fraaie kas. In October 1726 was het gereed. Negen
jaar later voltooide Johannes Caspar Muller het groote orgel te Haarlem, hetwelk
dat te Amsterdam in de schaduw stelde. Daarom liet men Muller het orgel der Oude
Kerk ‘vermaken’, een werk, waarmede hij in 1742 gereed kwam. Het instrument
behoort onder de beste van Nederland.
Verscheidene grafteekenen bevinden zich in de kerk. Dat voor Jacob van
Heemskerk, in den noorderzijbeuk van het koor, is het oudste, daar deze zeeheld
in 1607, dus juist drie honderd jaar geleden, sneuvelde. Het is is een werk van
Hendrik de Keyser, toen stadssteenhouwer te Amsterdam.
De op dit gedenkteeken gebeitelde regels van Pieter Corneliszoon Hooft:
Heemskerck, die dwers door 't ijs en 't ijser dorst te streven,
Liet d' eer aen 't Land, hier 't lijf, voor Gibraltar het leven.

vormen het meest kernachtige grafschrift, dat ooit voor een Nederlandschen zeeheld
gemaakt werd.
Het grafteeken voor Cornelis Jansz., gezegd 't Haantje, in den zuiderzijbeuk van
het koor, is van hout en beschilderd. Blijkbaar is het een navolging van het vorige
monument, misschien ontworpen door Pieter de Keyser. In 1633, toen Cornelis
Jansz. sneuvelde, was de Admiraliteit waarschijnlijk niet best bij kas. Want een
dappere als dit ‘Haantje’ had wel schitterender huldeblijk verdiend, daar het grafschrift
zegt:
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Hier rust de heldt, die van sijns vijands schepen
In seven mael quam seven vlaggen slepen.
Hij gaf, voor 't laetst, op twee soo dapper vonck
Dat 't eene vlood en 't andre met hem sonck.

Toen voor Abraham van der Hulst, in 1666 gesneuveld, een praalgraf zou worden
opgericht, bestelde men bij Artis de Witt een gedenkteeken van wit en zwart marmer,
dat in de zuidwestelijke kapel van het schip een plaats kreeg. Waarschijnlijk was
deze beeldhouwer, van wien geen ander werk bekend is, een der helpers van
Quellinus, en, even als Rombout Verhulst, hier gebleven, toen hun meester van
Vlaanderen terugkeerde.
De Witt heeft zich hier geen groot kunstenaar getoond. De engelfiguurtjes zijn
bepaald leelijk, de liggende zeeheld heeft een onaangename pose. Het schijnt, dat
Van der Hulst
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de kunstenaars maar weinig geïnspireerd heeft. Zelfs Vondel die het vierregelig
grafschrift maakte, was daarmede niet gelukkig.
Het grafteeken, dat Verhulst in 1670 voor den Schout bij Nacht Willem van der
Zaan vervaardigde, is een rustige compositie, waar een omlijsting van wit marmer
het in toetssteen gehouwen grafschrift omgeeft. Bovenaan zijn fraaie kinderbeeldjes
geplaatst, het reliëf-portret is in Verhulst's besten stijl en aan het rijke bijwerk is de
meeste zorg besteed.
Dit monument, in de Hamburger kapel, vindt zijn tegenstuk in de Lysbeth
Gaevenkapel, waar Verhulst in 1674 het monument voor Isaac Sweers aanbracht.
Het motief is hetzelfde, als bij het vorige gedenkteeken, maar Verhulst heeft het op
geestige wijze gevarieerd. De vier kinderbeeldjes zijn uiterst gevoelig gebeiteld, het
portret van den zeeheld heeft natuurlijkheid en waardigheid.
Ook de Admiraal De Ruyter zou in het koor der Oude Kerk zijn praalgraf gekregen
hebben, als niet de schepen Mr. Cornelis Roch, die een grafstede, hem behoorende,
weigerde te verkoopen, dit onmogelijk had gemaakt.
In 1648 liet Cornelis de Graeff, Vrijheer van Zuid-Polsbroek en Raad der stad
Amsterdam, de doopkapel tot een begraafplaats voor zich en zijn geslacht inrichten.
Hij deed een fraaie marmeren afsluiting vervaardigen, die naar teekeningen van
Jacob van Campen door Willem de Keyser, de talentvolste zoon van Hendrik de
Keyser, is uitgevoerd. Waarschijnlijk is door dit werk de aandacht van het
stadsbestuur op Willem gevestigd, daar het hem kort daarna als stadssteenhouwer
in dienst nam. Als zoodanig heeft hij het grootste deel van het nieuwe Stadhuis
uitgevoerd.

EEN MISERICORDE VAN DE KOORBANKEN.

Tusschen de zerken bevindt zich ook die, waaronder Pieter Aertsen in de Lieve
Vrouwekapel werd begraven. Maar er is nog slechts een gedeelte van over, dat nu
in den zuider zijbeuk van het koor moet worden gezocht.
In het noordertransept leest men op een zerk de namen Jacob van Campen,
Cornelis van Campen en Cornelis van Hogerwoerd. Doch de ‘aertsbouwheer’ ligt
niet hier, maar te Amersfoort begraven. De zerk dekt het graf van zijn grootvader
en naamgenoot, die met Griete Pietersdochter, de zuster van Roemer Pietersz.
Visscher, gehuwd was. Cornelis van Campen was hun oudste zoon. Hun tweede
zoon, Pieter, verhuisde in 1594 naar Haarlem, en huwde daar met Gerritje
Claesdochter, die de heerlijkheid Randenbroek bij Amersfoort bezat. In 1595 werd
te Haarlem uit dit huwelijk de later zoo beroemde bouwmeester geboren.
e

Oudere zerken, dan uit de 16 eeuw, vindt men in de kerk niet, wat begrijpelijk
is, daar zij pas in 1500 haar tegenwoordige gedaante kreeg. De versiering dezer
zerken is nog tot 1559 meest in Gothischen stijl gehouden, wel een bewijs voor den
langen duur der middeneeuwsche traditie. Toch is reeds in 1538 een zerk in zuiveren
Renaissance-stijl bewerkt. Verscheidene voorbeelden van den stijl, tusschen 1570
en 1600 in zwang, zijn aanwezig. Zeventiende en achttiende eeuwsche zerken zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

er in grooten getale, en men kan aan de versiering daarvan alle wisselingen, die de
smaak onderging, volgen.
De Oude Kerk draagt duidelijk de sporen van haar hoogen leeftijd, doch die
misstaan niet. Iedere eeuw heeft haar op eigen manier hersteld. Zoo werd het
gebouw dat schilderachtig geheel, hetwelk wij liefhebben en bewonderen.
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Oud zilverwerk,
door Jan Eisenloeffel.
De redactie van dit tijdschrift heeft mij uitgenoodigd iets over oud-zilverwerk te
schrijven, naar aanleiding van de tentoonstelling verleden jaar te Middelburg
gehouden. Het is niet mijn plan een historische studie over dit onderwerp te geven,
maar slechts enkele opmerkingen te maken.

PLAAT I. BOERENKNOOPEN.

Bij het bekijken van het te Middelburg uitgestald zilveren vaatwerk, penningen en
munten, boerengespen en knoopen, trof mij, zooals steeds bij het beschouwen van
werkstukken vervaardigd en gebruikt door vroegere geslachten, het eigenaardig
bekoorlijke waardoor dit werk zich geregeld pleegt te kenmerken. In onzen
kunstarmen tijd is het zien van zoo'n kleine collectie, zelfs al bestaat zij niet uit louter
uitnemende stukken, toch altijd een verkwikking. Wij zijn gewend ons omringd te
zien door huisraad dat getuigt van een smakeloosheid en een slechte technische
uitvoering, waarvan in de geschiedenis der kunsten te vergeefs een voorbeeld te
zoeken is. Er worden wel pogingen gedaan hierin verbetering te brengen en deze
pogingen hebben ook reeds veel goede resultaten gehad, maar zij kunnen alleen
van invloed zijn op de vormgeving, niet op datgene, wat het oude werk zoo
aantrekkelijk maakt, afgescheiden van schoonheid die het gevolg is van een hoog
ontwikkeld stijlgevoel, aestetischen aanleg en volmaakte techniek van den maker;
de wijze waarop het oude werk tot stand kwam en de omstandigheden waaronder
het gemaakt werd, geven dat onuitsprekelijke iets er aan wat geen moderne
kunstnijvere aan zijn werk geven kan.

PLAAT II. SLUITGESP.

In de vormen, die de samenleving vóór de onze gehad heeft, de primitieve, de
patriarchale, de feudale, leefden de menschen onder andere maatschappelijke
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verhoudingen dan thans. Onder deze maatschappelijke verhoudingen was het
mogelijk dat tusschen den maker, zijn werk en den
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besteller een verhouding bestond, waarvan het gevolg was dat de werkman een
schat van liefde, toewijding in zijn werk kon leggen, die maakte dat hij in elk werkstuk,
dat ontstond door de vaardigheid van zijn handen, een bewijs van zijn menschzijn,
d.i. van denkend, voelend, bezield wezen te zijn, kon geven.
Hoe geheel anders is dit in deze samenleving. De persoonlijke opdrachtgever,
met zijn speciale wenschen en verlangens, die van grooten invloed op het werkstuk
waren, is verdwenen, voor hem in de plaats is gekomen de onpersoonlijke markt,
die niet vraagt naar de eigenaardigheden van mijnheer die of die, maar een produkt
noodig heeft, waaruit alles verdwenen is wat als 't ware daaraan een eigen leven
*)
kan geven. Bij het moderne massa produkt kan hiervan geen sprake zijn. Het
produkt wordt voor de massa bij massa's gemaakt op de goedkoopste en meest
praktische manier, en in aestetischen zin kan het slechts als drager van een
eenvoudigen elementairen grondvorm een grooten invloed ten goede hebben.

PLAAT III. EENVOUDIGE BOERENGESP.

Bij het maken van luxe-voorwerpen zijn wij in een geheel ander geval, deze geven
door hun aard en bestemming een gelegenheid de mooiste technieken toe te passen
en edelste materialen te gebruiken.
Goud en zilver zijn bij uitstek geschikte metalen tot het maken van
luxe-voorwerpen. Door hun schoonen glans, hun betrekkelijke zeldzaamheid zijn
zij dan ook bij voorkeur daarvoor gebruikt. Van nagenoeg alle volken waarvan wij
de geschiedenis kennen, zijn ons voorwerpen van edel metaal bekend en voor het
meerendeel vinden wij daaraan toegepast de kostbaarste versieringswijze,
émailleeren, vergulden, ciseleeren enz. Goud en zilver waren door hun waarde bij
voorkeur de metalen der rijken. Zij gaven door hun grootsche opdrachten de gouden zilversmeden gelegenheid aan hun werkstukken hun beste krachten te geven
en er die zorg en toewijding aan te besteden die zoo volkomen in harmonie zijn met
deze edele metalen.
*)

Zie hierover meer: ‘De Nieuwe Tijd’, Studies in socialistische aestetiek door H. Roland Holst.
Jaargang 1906 en 1907.
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Ter eere van God en de Kerk werden in de Romaansche en Gothische tijdperken
gouden en zilveren kerksieraden vervaardigd van een techniek zoo volmaakt en
getuigende van een geloof zoo innig dat deze nooit overtroffen zijn. Uit dezen tijd
is ons een waardevol dokument overgebleven, de schedula diversarum artium. 't Is
het werk van den monnik Rogerus, die zich verschuilde onder den naam van
*)
Theophilus. Hij leefde in de tweede helft van de elfde eeuw in het Benedictijner
klooster te Helmershausen, dat onder de krachtigeleiding stond van den bisschop
Meinwerk van Paderborn. Zijn leven en werken waren aan God gewijd; hij deed dit
niet alleen door bidden,

*)

Zie Schedula diversarum artium, theophilus presbyter. Duitsche uitgaaf van Albert Ilg.
Einleitung.
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maar ook door het maken van de mooiste kerkelijke gebruiksvoorwerpen. Kennen
wij hem uit zijn geschrift als een vroom, godvreezend monnik, hij was niet minder
een bekwaam veelzijdig ontwikkeld handwerksman.
't Is aandoenlijk te lezen in welk een eenvoudige kinderlijke taal hij beschrijft hoe
de werkplaatsen moeten worden ingericht, de orgels gebouwd, de vensterruiten
gebrand en de metalen gegoten en gesmeed en hoe hij aan 't begin van ieder der
drie boeken een lofrede op God houdt. Wij kunnen begrijpen hoe die monnik, rustig
in zijne cel, veilig voor het rumoerig krijgsgeweld van die dagen, werkte. Wat hij
maakte was voor het meest verhevene wat hij kende, zijn God en zijn Kerk; hij
steunde op een eeuwenoude traditie en een goed geschoold handwerk, en werd
veelzijdig beïnvloed door de kennis der reizende monniken.

PLAAT IV. BURGEMEESTERSJASJE, EINDE

18DE EEUW.

Later, in de 15e en 16e eeuw, waren de vorsten en edelen de groote afnemers.
In die tijden, toen het beleggen van geld in hypotheken, staatspapieren enz., nog
niet mogelijk was, lieten de bezitters van hun geld zilver- en goudwerk maken, dat
†)
zijn waarde steeds behield en onmiddellijk in klinkende munt om te smelten was.
Zij ontzagen geen geld en moeite om het kostbaarste te krijgen wat te maken was.
Bij de overvloedige maaltijden was het gewoonte de heele bezitting van goud en
zilverwerk op de tressoors, en wanneer deze te klein waren, op daarvoor speciaal
gemaakte tafels, ten toon te stellen. Wel een bewijs in welk groot aanzien het
zilverwerk stond. Men vond het zelfs van zooveel belang om bij bijzondere
gelegenheden, met een zoo groot mogelijken voorraad zilverwerk voor den dag te
komen, dat de magistraat van Gent, toen die stad in 1508 keizer Maximiliaan een
feestmaal aanbood, inderhaast eenige lieden uitzond, die bij de burgers de noodige
*)
stukken ter leen moesten vragen.
*)
†)
*)

In den domschat te Paderborn is een altaar van hem dat tot de beste werken der Romaansche
goudsmidskunst behoort, zie Albert Ilg. als voren.
Dit is mede een der redenen waarom er van goud- en zilverwerk, in vergelijking van
kunstwerken in andere materialen, betrekkelijk zoo weinig is overgebleven.
Zie Florence Baudet, De middeleeuwsche maaltijd en keuken, bladz. 27.
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De bekwame goud- en zilversmeden waren aan de Italiaansche en Fransche
de

de

†)

hoven der 16 en 17 eeuw welkome gasten. De belangwekkende geschiedenis ,
die de even geniale als bandelooze Benvenuto Cellini van zichzelf verhaalt, geeft
ons een denkbeeld van de plaats en de positie welke toenmaals een knap gouden zilversmid in de samenleving innam. Hij vertelt ons welke royale opdrachten
Frans I en Julius II hem gaven en onder welke dikwijls zeer moeielijke
omstandigheden deze uitgevoerd moesten worden.
Ook Benvenuto Cellini heeft een beschrijving nagelaten van de wijze waarop hij
werkte en de technieken die hij toepaste. Hoewel de Trattati van Benvenuto en de
Schedula van Theophilus zeer veel verschillen, toonen

†)

Zie Benvenuto Cellini, vertaald door Goethe.
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zij beiden met welk een kennis van materiaal en techniek in die tijden werd gewerkt.
De waarde van het zilverwerk is steeds een gevaar geweest voor zijn behoud.
Veel werkstukken zijn door overwinnende volken gestolen, vernietigd en gesmolten.
Hetgeen van al de pracht van vroeger is overgebleven, wordt bewaard in de musea,
*)
de kerkschatkamers en de niet minder belangrijke groote particuliere collectie's.
In deze verzamelingen vinden wij de beste representanten der verschillende
stijlperioden. Uit hun oorspronkelijke omgeving gerukt, geven zij ons een oppervlakkig
denkbeeld van hun beteekenis in hun tijd, toch zijn het voor ons de kunstschatten,
waarin het beste wat de tijden te geven hadden is neergelegd, waaraan de stijl het
zuiverst te zien en de techniek het meest volmaakt is, die ons ontroeren doen en
terug verlangen naar de tijden die zulk rustig, gaaf werk voortbrachten. Wij vinden
er voor het grootste deel de beroemde stukken, de chefs-doeuvre, de pronkstukken,
die in de tijden toen zij gebruikt werden, alleen uit de kasten kwamen bij
buitengewone gelegenheden, kerkelijke of profane feesten; wij vinden er in veel
geringer hoeveelheid de dingen van het dagelijksch leven van den burgerman en
boer. Deze treffen wij nog aan bij oude familie's waar ze als curiosa bewaard worden;
het groote publiek krijgt ze slechts te zien wanneer een tijdelijke lokale expositie ze
bij elkaar brengt.
't Is daarom dat zoo'n lokale, tijdelijke verzameling zoo aantrekkelijk is. Zij laat
ons wat zien van de volkskunst. Deze kunst bloeide in de kleine steden en dorpen
ver van de centra van beschaving. Evenals nu, zullen de boer en burgerman ook
in vroeger tijden hun meubels en huisraad naar het stadsmodel of het model der
‘heeren’ gewenscht hebben. De volkskunst en boerenkunsthadden dan ook steeds
tot voorbeeld de kunst der heerschers, d.z. de kerk en de vorsten.

PLAAT V. BOERENHORLOGEKAST MET KETTING.

De volkskunst is steeds minder volmaakt van techniek en minder zuiver van stijl,
maar heeft daarentegen in haar kinderlijk, naïeve vormenspraak, en soliede, plompe
samenstel een schat van huiselijke intimiteit geborgen.
*)

Op de tentoonstelling in het Petit Palais, gehouden tijdens de internationale tentoonstelling
te Parijs in 1900, was wel het allermooiste bijeengebracht wat op dit gebied te zien was.
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In ver afgelegen streken vinden wij nog wel eens een overblijfsel van de vroegere
volkskunst. Zij staat evenwel buiten het leven der tegenwoordige bewoners en wacht
slechts op den antiquair om te verdwijnen. De machinale productie, waartegen het
handwerk niet concurreeren kan, overstroomt het platte land met het meest
smakelooze produkt en de bewoners die hierin het voorbeeld der steden volgen,
koopen het.
De tentoonstelling te Middelburg had enkele mooie voorbeelden van boerenkunst
o.a. de boerenknoopen, afgebeeld op plaat I. Hoe precies deze knoopen ontstaan
zijn en gegroeid tot het gave ornament, 't is mij
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niet mogen gelukken het te ontdekken. 't Is mogelijk dat zij ontleend zijn aan de
versierde spijkerkoppen zooals wij die nog zien aan Romaansche relikwiekisten. 't
Is ook mogelijk dat zij ingevoerd zijn uit het Oosten. Zij behooren tot de gelukkigste
voorbeelden van cirkelvulling die ik ken en geven met hun schitterende vlakjes en
bolletjes even ongezochte als mooie versierselen voor de kleeding. De bewerking
is een zeer oude, de knoopen zijn bijna allen gemaakt van filigrein d.i. een korrelige
draad, bestaande uit dunne zilverdraden welke stevig om elkaar heen gedraaid zijn,
in verschillende figuren gebogen, in dit geval meest cirkels, en daarna op het
gebogen vlak der knoop of aan elkaar gesoldeerd zijn. Het resultaat brengt steeds
een fijne schittering teweeg. Andere knoopen zijn gemaakt van vlakke bandjes en
gebogen vlakjes die aan geslepen edelgesteenten denken doen.
De beide knoopen op plaat II afgebeeld, geven duidelijk een en ander weer. In
welken tijd deze soort knoopen gemaakt is, is moeielijk te zeggen. Zij werden jaar
in, jaar uit naar de overgeleverde oude modellen vervaardigd.
Een mooie toepassing van deze knoopen vinden wij aan het burgemeesters-jasje
van het einde der achttiende eeuw, afgebeeld op plaat IV. Het jasje is gemaakt van
gewoon blauw laken waarop de kleurig geborduurde randjes en bloemen een
vroolijke versiering maken. Vooral het eenvoudige randje aan de halsopening (wat
waarschijnlijk nog wel een witte kraag gehad zal hebben) is een mooie logische
afsluiting. Voor de verbinding van voren is hier een schitterende rij knoopen gebruikt,
zoodat deze noodzakelijkheid tot een ornamentaal onderdeel geworden is.
De afbeelding op plaat III geeft een eenvoudige boerengesp te zien. In zijn
onbeholpen stijl en gebrekkige techniek is het een typisch voorbeeld van
boerenzilversmidskunst.

PLAAT VI. BEKER VAN HET ST. JACOBSGILDE TE MAARTENSDIJK.

Een voorbeeld van rijke boerenkunst is het hologe met ketting waarvan plaat V
een afbeelding geeft. Zoowel horloge als ketting dagteekent van het einde der
achttiende eeuw. Het is Zeeuwsch werk, de Louis XV motieven waren daar lang
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inheemsch. De groote horlogekast schijnt niet gedreven maar gestampt geweest
te zijn.
De tentoonstelling liet verder een aantal bekers zien, niet bijzonder fraai van stijl
noch van bewerking. De beste is de beker van het St. Jacobsgild te 's Maartensdijk,
afgebeeld op plaat VI. Het is een beker zooals in die tijden er zoo velen gemaakt
werden als gedenkstukken van een of ander gilde. Deze beker is vervaardigd als
herdenking aan den bedevaartgang die eenige leden van het gilde ondernomen
hebben. De namen der bedevaartgangers zijn op een vergulde banderol op het
*)
middengedeelte van de kelk gegraveerd . Boven op het deksel stond als bekroning
een beeldje dat een bedevaartganger voorstelde, de gildebroeders noemden het
‘St. Jacob in pelgrimage.’
Deze en dergelijke bekers waren meer be-

*)

Zie over de geschiedenis van het St. Jacobsgilde Nehalennia 1850.
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doeld als prachtbekers dan wel als drinkbekers. De pronkerige geest en de
ontaarding der zestiende-eeuwsche Renaissance spreken reeds uit dit bekertje.
Het overladen voetstuk en de even overladen knoop maken het vasthouden
onmogelijk.
Een aardig eenvoudig zilveren gebruiksvoorwerp is nog het suikervaasje afgebeeld
op plaat VII. Het bestaat uit een blauw glazen bakje bestemd voor de suiker, gevat
in een zilveren monture die gelegenheid geeft een zestal theelepeltjes op te nemen.
't Is evenals het meeste zilverwerk te Middelburg geëxposeerd, niet uitmuntend door
buitengewonen eigenschappen, toch is het een gezellig huiselijk dingetje.

PLAAT VII. ZILVEREN SUIKERVAASJE.

Tot het belangrijkste wat de tentoonstelling te zien gaf behoorden de munten en
penningen, niet omdat er zulke buitengewoon zeldzame exemplaren te zien waren,
maar omdat de collectie munten en penningen bevatte waarin de karakteristieke
schoonheid van de medailleerkunst, zooals vorige geslachten die begrepen, duidelijk
uitkwam.
Eenige der munten en penningen zijn hier afgebeeld, op pl. VIII nos. 1-3, en om
te doen zien hoe deze kunst vroeger anders en beter begrepen werd dan thans zijn
hier eenige der beste en algemeen bekende moderne medailles en munten naast
de oude afgebeeld (VIII, 1A-3A).
Evenals de schoonheid van ieder voorwerp, behoorende tot het gebied der
beeldende kunst, bepaald wordt door het contact dat tusschen de hand van den
artist en zijn werk bestaat, zoo moeten ook de medaille en de munt het onmiddellijk
gevolg zijn van het handenwerk van den artist.
Bij de oude munten en penningen is dit het geval, bij de moderne niet.
Wanneer wij de hier gereproduceerde oude munten en penningen vergelijken
met die gemaakt in deze dagen, valt het reusachtig verschil onmiddellijk in 't oog.
Dit verschil is het gevolg van de techniek en de aestetische opvatting.
Om duidelijk te maken hoe het verschil, dat het gevolg is der technische uitvoering,
ontstaat, is het noodig de werkwijze van vroeger en thans te vergelijken.
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Alle hier afgebeelde stukken zijn geslagen. Dit gebeurt met een stempel, en op
de wijze waarop deze stempel gemaakt wordt, komt het aan.
Bij de oude stempels werd de voorstelling in ijzer gesneden door een
graveur-stempelsnijder. Er was dus een onmiddellijk verband tusschen het harde,
weerbarstige metaal en de hand van den werkman. De voorstelling in den stempel
was het directe resultaat van het handenwerk van den stempelsnijder.
Hoe meer artist de stempelsnijder was, hoe knapper graveur, hoe meer de stempel,
dus ook de munt, die er het getrouwe beeld
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van is, een kunstwerk werd. Het ijzer was zijn materiaal, zooals de verf het materiaal
van den schilder is, en de klei en was dat van den modelleur. Iedere rake zet was
van directen invloed op de munt. In iedere mooie oude munt zien wij dan ook de
*)
meesterhand van den graveur.

PL. VIII NO. 1. HOLLANDSCHE RIJKSDAALDER, ONTWORPEN EN GEMODELLEERD DOOR PIER PANDER.

Wij leven in een tijd van specialiseeren, ook in zake ‘kunst’; was vroeger ontwerper
en uitvoerder doorgaans een, in onzen tijd zijn deze gescheiden. Tegenwoordig
wordt onze munt en penning ‘ontworpen’ door een beeldhouwer die er zich alleen
toe bepaald een model in klei of

VIII.

2. HOLLANDSCHEGULDEN.

was te leveren; de hoofdzaak, dat waar het op aankomt, het snijden van den stempel,
†)
meent hij gerust te kunnen overlaten aan de machine , en 't is opmerkelijk hoe geen
dezer heeren merken dat die machine, die op zich zelf beschouwd een wonder is
van constructie en vernuft, hun werk grondig bederft.
Voor de beroemdste medailles (Roti,

*)
†)

Zie over Grieksche muntgraveurs: Fr. Lenormant Monnaies et medailles, p. 72, over munten
en medailles verder in Eugène Plon, Benvenuto Cellini.
Zie hierover ‘Alfred Lichtwark, Die Wiedererwekkung der Medaille’. Hij zegt woordelijk op
bladz. 35:
‘Während der Medailleur früher nach der Vollendung des Modells sich der muhseligen Arbeit
des Stempelschneidens zu unterziehen hatte, nimmt ihm die Machine jetzt dieser
b e s c h w e r l i c h e n Teil der Arbeit ab. Chaplain, der das Stempelschneiden noch gelernt,
hat es seit Jahren Aufgegeben. Roty schon hatte nicht mehr nötig, sich damit zu befassen,
und die Jüngere Generatiën denkt uberhaupt nicht mehr daran’.
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PL. VIII NO. 3. GEDENKPENNING GESLAGEN ALS HERINNERING AAN DEN DOOD VAN SADI CARNOT,
ONTWORPEN EN GEMODELLEERD DOOR ROTY.
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*)

†)

Chaplain) worden de stempels, in 't kort verteld, op de volgende wijze gemaakt.

PL. VIII NO.

1A. GEDENKPENNING GESLAGEN OP KAREL V.

De voorstelling wordt door een beeldhouwer tien of twintig maal zoo groot, als de
oorspronkelijke munt worden moet, gemodelleerd. Dit model wordt in metaal gegoten.
Deze metalen schijf wordt op een machine gezet die zoo is geconstrueerd, dat zij
de voorstelling tien of twintigmaal kleiner (dus op de eigenlijke medaille-grootte) in
een stalen plaatje groeft. Deze voorstelling wordt geslagen in een stalen stempel,
die dus het negatief vormt, en die dan, na gehard te zijn, geschikt is tot het slaan
van medailles.

PL. VIII NO.

2A. GEDENKPENNINGGESLAGEN OP JOHAN VAN SAKSEN.

De moderne medailleur concipieert en boetseert zijn munt of medaille in de weeke
klei of was, zijn voorgangers die nog niet genoten hadden van onze volmaakte
techniek, concipieerde en sneed hem direct in ijzer.
De moderne stempel wordt niet door de hand maar door de machine in staal
gebracht. De hardheid van het metaal; wat hebben de ouden daarmede rekening
gehouden; deze eigenschap die bij het graveeren van ijzer zekere eischen stelt, die
juist de gevoelige hand van den artist-stempelsnijder zal eerbiedigen, acht en kent
de machine niet, hij graaft zooals het model, in de weeke klei of was gemaakt, het
aangeeft. De innige samenhang van materiaal en bewerking daarvan, dit groote
geheim wat de ouden zoo kenden, gaat hier dus geheel verloren.
Het juist begrepen verband tusschen het moeielijk te bewerken metaal en de
vlakke behandeling daarvan is een der karakteristieke schoonheden der oude
munten en penningen.
Een vergelijking tusschen bijv. een Hollandsche gulden of rijksdaalder en een
penning uit 1530 (zie plaat VIII no. 1 en 2 en 2A) toont het verschil duidelijk.

*)
†)

Zie Dompierre de Chaufepié, Les medailles et plaques modernes: en R. Marx. Les medailleurs
moderns.
Zie voor uitvoeriger, hoewel niet volledige beschrijving der techniek A. Lichtwark, als boven.
R. Bosselt, Ueber die Kunst der Medaille, und Prof. Dr. M. Kirmis über Münzen und Medailles.
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Op alle drie is een kop afgebeeld, maar welk een verschil in de uitvoering, hoe
vlot en krachtig is de kop op de oude munt gesneden, hoe raak de mond en neus
getrokken; zie daartegenover de slap en zoet gedane koppen op onze munten, zoo
heelemaal geen metaal; maar wat heeft zoo'n moderne munten-maker ook met
graveeren te doen; wel ja, 't is veel gemakkelijker een groote kop in was of klei
boetseeren, dan zoo'n kleine in ijzer te snijden.

PL. VIII NO. 3A. GEDENKPENNING GESLAGEN ALS HERINNERING OP DE SPAANSCHE
ONOVERWINNELIJKE VLOOT.
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Vergelijk ook de banden en de letters om no. 1 en 1A en 2A; en de parelranden, hoe
onmenschelijk precies zijn zij op rijksdaalders en guldens, en hoe levendig op no.
3A bijv. Een natuurlijk mensch, die nog niet afgestompt is door machinewerk, kan
onmogelijk duizend kleine bolletjes precies rond naast elkaar zetten. Zie ook de
penning, geslagen als herdenking aan de overwinning der Hollandsche en Engelsche
vloten op de Spaansche Armada, hoe innig knus, hoe onuitsprekelijk goed zijn die
scheepjes in die zee gedaan, hoe eenvoudig en sober die vergadering aan de
andere zijde (zie no. 3A). Jawel, zoo'n beentje is misschien wel wat te dik en de
steker is misschien wel eens wat te diep gegaan - ik geef de beste collectie moderne
medailles voor dit eene menschelijk stuk werk cadeau. Hoe duidelijk draagt het zijn
karakter als graveerwerk, die voorstelling kan niet geboetseerd zijn in was en daarna
verkleind overgebracht in het metaal.

PLAAT VIII. NO. 4.
FRANSCHE MEDAILLES. NO.

5.

***
Letten wij nu op de ornamentale opvatting naar welke de oude meesters werkten
en die waarnaar onze medailleurs werken. De penning VIII, 3 is geslagen als
herinnering aan den dood van den president der Fransche republiek. De penning
VIII, 3A op de overwinning der Spaansche ‘onoverwinnelijke’ vloot.
Beiden dus herinneringsmedailles op nationale gebeurtenissen.
Van beiden was de opgaaf dezelfde, nl. een medaille vlak te vullen met een
voorstelling welke de gebeurtenis symboliseert en eenige letters.

FLORENTIJNSCHE GOUDGULDEN.

Hoe ornamentaal is dit opgelost in no. 3A de voorstelling die het geheele
middenveld vult en daaromheen de letters die een afsluitrand vormen. Het is e e n
geheel geworden, een op zich zelf staand ding, waar niets meer bij kan en ook niets
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afgenomen worden kan, zonder het te bederven. Geheel verschillend daarvan is
de oplossing in 3. Hier niets van eenig ornamentaal begrip. Een rechthoekig vlak
met een geboetseerd schilderijtje er op, en in den hoek of er onder eenige letters
die met de voorstelling geen verband hebben. Het vlak is niet gevuld, en niet
afgesloten door rand of band.
De ronde vorm is wel de meest aangewezen voor munten en penningen, maar
zelfs wanneer een moderne dezen vorm gekozen heeft, overtreft de oude munt of
penning hem. Zie bijv. no. 2A, hoe juist begrepen den kop van Johan van Saksen
rust op den rand van letters en daarmede harmonisch verbonden is. Vergelijk
daarmede onzen gulden en rijksdaalder waar de geguillotineerde kop zonder eenigen
samenhang, als 't ware lukraak tusschen de letters
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geschoven is, of de afgezaagde kop op no. 5 waaronder wat bladeren en verdere
rommel geborgen is.
Ook de symboliek der ouden is wel wat levendiger dan de onze!
Op no. 3 is het ‘de vrouw’ die de Natie voorstelt, treurende bij een baar, op no.
*)
4, ‘de vrouw’ die de muze of de natie voorstelt en die den kunstenaar bekroont.
Zie daarentegen de voorstelling op no. 1A. Karel V in het scheepje zijner hoop op
†)
de onstuimige golven des tijds, of no. 3A Philips II en de Spaansche edelen zittende
op een geëgden vloer, als aanduiding in welk een moeielijke positie die heeren
§)
waren na het verlies van hun vloot.
De machinale productie is het die in de eerste plaats de munt- en penningkunst
bedorven heeft. Evenzoo bederft de machine al het werk dat met ‘kunst’ iets te
maken heeft. En toch helpt die zelfde productiewijze ons weer bij het s l a a n der
munten.
De machine welke de munt slaat, is tot volmaaktheid gebracht.
Bederft dus de machine bij de eene bewerking het werkstuk, bij de andere is zij
ons weer van het grootste nut, en zoo kan bij een doelmatige toepassing en in
zekere gevallen, de machinale produktiewijze de eenig mogelijke zijn, nl. daar waar
het geldt het maken van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die door hun aard en
bestemming dagelijks gebruikt worden en zoo goedkoop gefabriceerd moeten
worden dat zij kunnen komen in het bezit van een zoo groot mogelijk aantal
menschen.
Bij het verwerken van zilver moet de machine zoo weinig mogelijk gebruikt worden
en vooral niet daar waar versieringen aangebracht moeten worden.

MESJE EN VORK MET ZILVER INLEGWERK

*)
†)
§)

Zie hierover in het omvangrijk werk van Dompierre de Chaufepié, waar het steeds ‘de vrouw’
is die de electriciteit, de Fransche republiek, de kunst, enz. voorstelt.
Zie Van Loon.
Zie Van Mieris 2.
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Venetiaansch leven,
door Ph. Zilcken.
‘One can never forget the charm of the lovely city, and one always looks
forward to opportunities of renewing one's impression of its beauty and
romance.’
(WALTER CRANE).
Er bestaat een boek uit de achttiende-eeuw, in Frankrijk wel bekend - ten onzent
zoo goed als niet - geschreven door een geestig en scherpziend man, den President
de Brosses, eenmaal Voorzitter van de Rechtbank van Dijon, Charles de Brosses,
die omstreeks 1750 een reis naar Italië deed en onderweg brieven aan zijn vrienden
zond, welke, direkt onder den indruk van 't oogenblik geschreven, levendig en pittig
van stijl, een allervermakelijkst en zeer juist beeld geven van het toenmalig Italië.
Zeer grappig zijn b.v. de beschrijvingen van zijn bezoek aan den toenmaligen
Paus, van zijn ervaringen in de groote en halve wereld van Venetië en Rome.
In dien tijd was zulk een reis een langdurige tocht, niet ontbloot van gevaren. Te
Milaan gaat hij aan boord van een ‘trekschuit’, die hem, tot zijn groot genoegen,
langs de Po en het Kanaal der Brenta naar de Lagunen-stad voert. De kleine
Bourgondiër was gecharmeerd van dit middel van vervoer dat ons doet denken aan
lang vervlogen tochtjes door Zuid- en Noord-Holland!
Zijn schuit, genaamd de B u c i n t o r o , in herinnering aan het statie-vaartuig der
Dogen, bevatte een roef, behangen met Venetiaansche b r o c a t e l l e , met acht
ramen en twee glazen deuren. Daar de reis nogal lang duurde had hij een flinken
voorraad eetwaren meêgenomen, en Spaansche wijnen, zoodat hij zich aan boord
niet verveelde, geen haast had om aan te komen, en telkens wilde uitstappen om
de fraaie buiten-verblijven der rijke Venetianen te gaan bezichtigen, langs de oevers
der Brenta gelegen, en steeds talrijker naarmate men Venetië naderde.
Nu gaat het anders toe! De sneltrein brengt den reiziger binnen vijf uren van
Milaan naar Venetië, al is ook deze trein niet meer een dier groote internationale
sneltreinen, die Verlaine zoo aardig heeft genoemd een ‘caravane délirante’, waar
alle mogelijke luxe vereenigd is met de volmaaktste ‘comfort.’
Bij Verona knarsen de wielen der wagens op de rails die West- met
Oost-Lombardijë verbinden; het is of de trein moeite heeft het eindpunt te halen van
den langen afstand; eindelijk toch bereikt men Padua en Mestre, het voorstation
van Venetië, de laatste vasteland-gemeente, gescheiden van de Dogen-stad door
de ‘Laguna-morta,’ de ruime watervlakte waar eb en vloed zich bijna niet meer doen
gevoelen, en waar lokale koortsen inheemsch zijn.
Mestre is met Venetië verbonden door een langen, steenen spoorwegbrug; op
dit punt aangekomen staan vele reizigers op, om te trachten door de raampjes iets
te zien te krijgen van de lang verwachte stad.
Het landschap in Lombardijë, dat over het algemeen veel heeft van ons
polderlandschap, met slootjes en eenden, wilgen, bouwlanden en plassen, behalve
voorbij Verona, - waar wingerd-slierten den eenen boom met den anderen verbinden,
- gelijkt op de omstreken van den Moerdijk. Overal steken boven het vlakke water
stukjes grond uit, kleine bankjes, begroeid met biezen en riet, die een overgang
vormen tusschen het vasteland en de eilanden waarop, in de vijfde eeuw, Venetië
gebouwd werd door voor Attila vluchtende volksstammen.
Langzamerhand verdwijnen deze bankjes, om plaats te maken voor een
uitgestrekten, ongerimpelden waterspiegel, waar, hier en
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daar, aan dikke palen gemeerd, kleine visschers-schuitjes liggen.
Heel in de verte, in een dunnen nevel, ziet men een grijze streep, waarboven
c a m p a n i l e s , kerk-koepels en fabrieks-schoorsteenen uitsteken, die zich zwak
afteekenen tegen den bleeken hemel.
Niets bizonders biedt dit landschap aan, en langzaam gaat de trein voort, steeds
verder door het ruime water, totdat de huizenrijen hooger worden, en men vrij
plotseling het station binnenstoomt.
Venetië... niets er van ontwaart men nog! Maar is men het station uitgeloopen,
dan staat men voor een onbekende wereld, verrassend, onvergetelijk.
Honderden gondels dansen en glijden zacht heen en weêr in de breede gracht,
schommelen harmonisch en onophoudelijk op de golvende oppervlakte; voordat zij
er acht op slaan worden de reizigers met hun bagage door luidschreeuwende
gondoliers opgenomen, na door g r a n s i e r i , meest oude mannen, die den gondel
tegen den wal aantrekken, met een eerbiedig gebaar bij het intreden te zijn geholpen.
Meestal komt men tegen den avond aan, omdat de meest geschikte sneltrein uit
Milaan in den namiddag vertrekt.
De zwarte gondels gaan bijna geruischloos voort op het sombere, effen vlak;
alleen het regelmatige, zwakke geluid, het zacht rhytmische geklots van het water
scandeert de minuten.
Zwart is de gondel en zwart de gracht, donker en diep van kleur als Japansch
lak, met gouden ornamenten soms, - flikkerende inspiegelingen van lichten die,
glijdend op de bewegelijke oppervlakte, verschijnen en verdwijnen.
Niets is zichtbaar van de hooge, statige gebouwen; alleen hun massa raadt men
in de duisternis, fantastisch als alles hier, in de nnacht.
Andere stil glijdende gondels gaan voorbij, en alle ontwijken elkander met
onbegrijpelijk gemak, tengevolge van de, met niets te vergelijken, handigheid van
den bestuurder.
Luid weerklinken de kreten der gondoliers, waarschuwingen om rechts of links te
houden, bij een bocht of een brug, - bijna luguber in de algemeene, donkere stilte.
En langzaam schommelend, wiegend, gaat men voort, langs groote of kleine
p a l a z z i , of armelijke woningen, door smalle grachtjes, waarboven telkens bruggen
van marmer, bijna halfcirkelvormig, zich welven.
Eindelijk bereikt men, heel onverwachts, de waterpoort (r i v a ), van zijn hôtel, en
men voelt weer vasten bodem onder de voeten, en warmte na zooveel kilheid.
Zóó is de gewone aankomst. Een andere is beter. Paul de Saint-Victor heeft in
een paar woorden den indruk weergegeven dien Venetië maakt, wanneer men op
een zonnigen dag, door het Canal Grande, van het station naar de Piazetta vaart,
om daar te landen in het hart der stad, nog even voornaam grootsch en weelderig
als voorheen: ‘Avant de débarquer, nous avons enfilé tout le Grand Canal jusqu'à
la Piazzetta. Le soleil donnait en plein sur les coupoles d'argent et les mosaïques
d'or de la basilique. C'était une féerie.... Dans quelle autre ville pourrait on faire une
pareille entrée?...’
Maar wij, met onze intieme kennis der stad, zijn kalm aangekomen, en rustig, niet
naar een hôtel gegaan, maar naar ons goed bekende kamers met een ruim uitzicht
op het Canal Grande, deze slagader der stad, waar zooveel van het lokale leven
wordt afgespeeld, waar men op sommige uren ‘tout Venise’ kan zien, en,
voortdurend, de dagelijksche beweging.
Hôtels, vooral de groote, hoezeer verafschuw ik ze! Wellicht hebben alle elektrische
knopjes hun nut, en is de comfort(?), die men in zulke inrichtingen betaalt, even
groot als die, welke men in zijn eigen woning heeft, maar men blijft een nummer,
dat uitsluitend beoordeeld wordt naar zijn uitgaven. Niets menschelijks bestaat meer
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in die arken; alles wordt kunstmatig, conventioneel, banaal, - het voedsel zoowel
als de bediening en de gasten. Overal vindt men hetzelfde eentonige, vervelende,
afgezaagde ‘bekende’; alles is even ongezellig, valsch en hol, de manieren, de
parvenu-achtige weelde, zoowel als de leêge vormelijkheid die er gebruikelijk is.
Dáárom gingen wij ‘naar huis,’ bij Pina en Costanza, naar o n s huis, - is het een
Palazzetto geweest? - het type eener eenvoudige Venetiaansche woning, en deze
eenvoudige zijn even eigenaardig als de grootere.
Eerst het smalle straatje in, dat een paar
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meters breed is, bij een gemiddelde hoogte van twintig. Aan het uiteinde ziet men
de schuiten-beweging van den Canalazzo.
Wij bellen aan een der talrijke straatdeuren, in plaats van aan de r i v a te landen.
Deze poort, met haar glibberige, met wier begroeide treden, leidt tot een vochtigen,
vunzen gang, waar, bij hoogen vloed, (soms wordt de Piazza zelve overstroomt)
het water ruimschoots binnenvloeit.
Eenige treden hooger is de eerste verdieping, gelijkvloersch; deze dient gewoonlijk
als kelder of bergplaats, behalve in buurten, waar de menschen zich met het minste
moeten vergenoegen.
Een steenen trap, - alles is hier van steen, meestal van marmer, - leidt naar de
hoogere vertrekken, de mooiste, ruimste, deftigste, het a p p a r t a m e n t o
signorile.
In ons eenvoudig huis is niets heel statig; alles is er onveranderd gebleven:
Costanza en Pina zijn er nog steeds, een jaartje ouder, maar overigens dezelfde
gewillige, vriendelijke oudjes, die geen huur krijgen voor hun diensten, slechts voor
kost en onderkomen werken, en in geld alleen fooien ontvangen, van de tijdelijk
hier verblijvende menschen.
Het tuintje is nog groen, ofschoon het al najaar is. De gondolier, die ook als
huisknecht dienst doet, en zijn vrouw wonen in een achterhuisje, zij hangt nog altijd
haar natte wasch aan touwtjes in den tuin, eigenlijk een stukje van dien van Vorst
Hohenlohe, wiens Palazzetto aangrenst. Ook de gele, magere katten zijn er nog,
die in de groote, donkere keuken huizen, waar nu heel kleine porties worden klaar
gemaakt, in plaats van de festijnen van weleer.
De kamers, ‘opgeknapt,’ hel blauw geverfd met lijmverf, met gouden sterren hier
en daar, zijn nog in zomertenue, zonder tapijten, met hun vloeren van het soort
mozaiek dat hier overal voorkomt, en doet denken aan noga met amandelen.
Maar 't uitzicht is verrukkelijk!
Vlak naast is het ‘Palazzetto Hohenlohe,’
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met zijn keurige, coquette tuin en het groote gebouw der P r e f e t t u r a ; in de verte,
meestal in een waas, staan, massaal, de koepels der Salute-kerk; aan de overzijde,
een rij ‘paleizen’, en, aan de andere zijde van het straatje de ‘S o t t o p o r t i c o e
C o r t e d e l S a n t i s s i m o ’, een pleintje zoo klein als onze kamer!
Het nummer van het huis is drie duizend en zooveel, van den ‘Sestiere’ van San
Marco, want de nummering gaat niet per straat, maar loopt een geheele wijk af.
Vóór ons het Canal Grande, met zijn onophoudelijke beweging van schuiten,
allerlei, en, aan den overkant, de fraaie Byzantijnsch-Gothische lijnen van het Palazzo
Damula, thans Morosini genaamd, naar de bewoonster. In de verte de koepels en
de campaniles der ‘Salute’, en, even te bespeuren, het bassin van San Marco.
Nooit is het stil hier, want aan den voet van 't huis is een T r a g h e t t o , en altijd,
nacht en dag, zijn daar gondoliers aan het zingen of schreeuwen, roepen van den
eenen oever naar den anderen.
Een eigenaardigheid der Venetiaansche woningen is dat zij, in den vorm van
verschillende ‘bovenhuizen’, aan van elkander geheel onafhankelijke eigenaars
behooren.
Elke ‘straatdeur’ leidt tot een particuliere woning, en, zijn het ‘water-poorten’, dan
zijn er ook eenige van deze naast elkander.
Neemt men een groot Palazzo, als b.v. het P. Pisani, tot voorbeeld, (waar wel
vierhonderd groote en kleinere vertrekken in zijn), men vindt toch altijd dezelfde
lokale indeeling in horizontale mooten.
Het Palazzo Morosini, waarin nog merkwaardige antiquiteiten zijn, trofeeën van
den Pelopponesischen Triumftocht door den Doge van dien naam gehouden, is een
der meest bekende ‘heerenhuizen’ van Venetië, op het oogenblik, omdat de schoone
Contessa die er het appartamento signorile bewoont, veel van zich doet spreken,
daar zij de eer mocht genieten den keizer van Duitschland bij zich
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aan tafel te hebben, en er in verband hiermeê veel gefluisterd wordt....
Opmerkelijk is het hoe verwaarloosd, bouwvallig en verweerd, de gevels der
Palazzi zijn. Niets toont aan wie achter die muren wonen, afstammelingen der
puissante Dogen, of simpele, arme nijveren.
Alleen bij zeer voorname gelegenheden staat een ‘portier’ in de waterpoort, om
de bezoekers bij het uitstappen behulpzaam te zijn. Eens zag ik dien van het P.
Morosini, in hel kanarie-geel en achttiende-eeuwschen dosch!
In gewone omstandigheden drukt men op een knopje, en de poort der r i v a opent
zich bijna automatisch; men gaat alléén de ruime gangen door, die naar de bewoonde
vertrekken leiden, zonder iemand te bespeuren. Is men boven, dan eerst vertoont
zich de knecht of de meid.
Dikwijls denkt men dat er te Venetië niets anders bestaat dan grachten en kanalen,
en het verkeer uitsluitend te water geschiedt. Dit is ver van juist. Elk huis, men ziet
't, groot of klein, heeft ook haar achterdeur, die altijd zeer gemakkelijk te voet bereikt
kan worden. Zoo maakten wij, bij ons, nooit gebruik van de r i v a , dan om bagages
uit en in te laden, maar steeds van de deur in het steegje, waarvan de sleutel, een
monument van gesmeed ijzerwerken, wel 20 cM. lang was!
Dit maakt dat de traditoneele gondel eigenlijk een luxe-vaartuig wordt, overbodig,
evenals een rijtuig bij ons.
Goed in de stad bekend zijnde, stapte ik, de laatste keer dat ik er kwam, het
station uit, om te loopen, de vrij lange straten, die door het Canareggio-kwartier naar
het centrum, de Rialto-buurt gaan, waar het Postkantoor, het Campo San
Bartolommeo en de groote winkelstraat, Merceria San Salvador, gevonden worden.
Op een fijn grijzen, helderen dag, zonder zon, zooals er dikwijls hier zijn, in de
lente en 't najaar, gelijken deze achterbuurten, waar bijna geen groote gebouwen
staan, veel op dergelijke gedeelten van Brussel of Parijs, waar ook de huizen-rijen
grijzig-geel zijn. Maar de bevolking die er woont en rondloopt maakt ze al dadelijk
in hooge mate schilderachtig en belangrijk voor een noordelijk oog, vooral wanneer
't middag is, want dan heerscht er een groote levendigheid, tengevolge van het naar
huis gaan der talrijke werklieden en nog talrijker werkmeisjes die van hun ateliers
komen en vroolijk de straatsteenen doen wêerklinken van het getik van haar
schoentjes met houten zoolen (z o c c o l i ) of die, meer gemoderniseerd, vaak, op
te hooge hakken, ietwat schommelend en trillend loopen.
Het is najaar, en de tallooze groenten-winkeltjes, met hun opeengehoopte
uitstalling vóór het huis, op de straat, zijn een genot voor het oog. Naast zakken
met aardappelen en kastanjes, die voor de deur gekookt en gebraden worden, staan
manden en kisten met peren, appelen, pompoen-pitten, donker roode tomaten,
allerlei kool- en sla-soorten, paarsche m e l a n z a n e (aubergines), granaten, vijgen,
enorme groene pompoenen, donker oranje van binnen, terwijl in groote ijzeren
potten p a t a t e , een soort zoete aardappel, worden gestoofd.
Deze winkels met hunne veelkleurige, frissche uitstallingen trekken al dadelijk de
aandacht.
Na een minuut of tien komt men op den Campo San Bartolommeo, een aardig,
altijd zeer levendig pleintje, dat misschien wel als het centrum van Venetië kan
beschouwd worden, om z'n ligging, en het lokaal verkeer. Wat het San Marco Plein
is voor den vreemdeling, schijnt dit pleintje voor den Venetiaan uit het volk te zijn.
Elk plein te Venetië is een kleine wereld op zich zelf; sommige zijn zeer ruim,
andere heel klein, maar gewoonlijk vindt men er een kerk, een of meer café's, en
staan er eenige kooplui hun waar luidkeels aan te kondigen.
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In het midden van den Campo San Bartolommeo staat een standbeeld van
Goldoni, op wiens schouders en achttiende-eeuwschen steek altijd eenige duiven
zitten, die aan den humoristischen schrijver de grilligste silhouet geven.
Op het plein, om hem heen, wordt wel alles wat denkbaar is te koop aangeboden,
van stukjes carton met hemdsknoopen en pakjes haarspelden, tot rose, gekookte
inktvischjes, in groote, inwendig groen verglaasde
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kommen, meestal geplaatst op een gemakkelijk te vervoeren houten drie- of vier-voet,
of drinkwater met eenige druppels likeur die er een opalen schijn aan geven;
citroenen, borstelwerk, en platte, weeke, koeken, die, in stukjes gesneden, worden
gedebiteerd.
Leegloopers staan hier in groot aantal, te midden van het onophoudelijk gewoel,
van het regelmatig circuleeren der menigte.
Baliekluivers en lanterfanters zijn er veel te Venetië; het leven is er zóó goedkoop;
er is zoo gauw iets aan de f o r e s t i e r i (vreemdelingen) te verdienen en er zijn
zooveel armen in deze stad, (men zegt dat één derde der bevolking onderhouden
wordt door de overige inwoners) dat het aantal mannen die niets bepaalds om
handen hebben hier misschien nog grooter is dan elders in Italië

INGANG VAN EEN TUIN AAN HET CANAL GRANDE (NAAR EEN AQUAREL VAN DEN SCHRIJVER).

In tegenstelling met deze nietsdoeners zien de meisjes er altijd frisch en actief
uit. Van twaalf tot twee uur, en na vijven, kan men ze overal, en op deze campo in
't bizonder, bij honderden zien voorbij gaan.
Zij loopen altijd blootshoofds, het haar luchtig en los met een paar kleine kammen
boven op het hoofd vastgemaakt.
Over een gewone blouse en rok, van allerlei kleur, dragen zij de s c i a l e t t o , een
zwarte sjaal van zachte, slappe, fijne wol, met lange zijden franje. Geen enkele
vrouw loopt zonder dit kleedingstuk, dat vroeger in alle mogelijke kleuren voorkwam;
zij laten het soepel en gracieus hangen van haar meestal gedistingeerd ietwat
neervallende smalle schouders, en weten het met één hand vast te houden, of
telkens op te trekken en te plooien, met echt vrouwelijke bewegingen en natuurlijken
smaak en bevalligheid; is het warm, dan wordt de andere hand in beslag genomen
door een waaiertje, en is het koud, dan wordt de s c i a l e t t o over het hoofd
getrokken, geheel op Oostersche wijze.
De meesten hebben donker, bijna zwart
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haar en donkere fluweelige oogen; slechts een enkele keer ziet men het rossige
blond, dat door de schilders der Venetiaansche School beroemd geworden is.
Dikwijls mooi, bijna altijd lief en aardig, met hun licht bruinig, dof-rose teint en
zachte oog-uitdrukking, hebben zij een bizonder charme door de zacht golvende
lijn van hun figuur en de aangeboren elegance waarmede zij loopen en den
s c i a l e t t o dragen.

PALAZZO CONTARINI-FASAN (WAAR DESDEMONA WOONDE).

Dit gezellige en nooit vervelende straatleven kan men genieten in het café
Trovatore dat een hoek inneemt van het Campo San Bartolommeo: hier wordt de
c a f f e n e r o altijd ruimschoots over geschonken in het schoteltje, een toegift die
met zorg later weer in 't kopje wordt gedaan en opgedronken; in Frankrijk noemde
men dit vroeger een ‘bain de pieds’. Koffie met melk heet c a p u c i n o naar de
grijs-bruine kleur die aan de kleur van een monnikspij herinnert. Opvallend is in zulk
een café de echt demokratische geest die, trouwens overal in Italië, heerscht in het
publieke leven. Waar elders ziet men koopvrouwen met groote manden gaan zitten
naast werklieden, om een kop koffie te drinken tegenover officieren en andere
‘deftige’ heeren, die in 't geheel geen notitie van hen nemen, en omgekeerd....
De hoeveelheid koffie die hier gedronken wordt is groot; overal neemt bijna
iedereen caffe nero; het klimaat van Venetië, loom, kalmeerend, de groote rust en
de inactiviteit die er in 't algemeen heerschen, maken dezen kleinen prikkel wellicht
noodig.
Benevens enkele grootere straten zijn er te Venetië een ontelbaar aantal straatjes,
stegen en sloppen (c a l l i ), die bijna alle even aardig zijn om te doorloopen. Zij
vormen in hun geheel, een netwerk, een waar doolhof, waarin het ontzaglijk moeielijk
is den weg te vinden.
Het gevolg hiervan is dat men telkens verdwaalt, want de steegjes gelijken zóó
op elkander, dat iedereen, die niet Venetiaan is, onmogelijk het eene van het andere
kan onderscheiden. Dit is niet zonder charme, want zoo komt men voortdurend in
onbekende gedeelten, op onverwachte binnenpleintjes, waar altijd merkwaardige
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overblijfselen zijn van vroegere, vervlogen eeuwen. Dan is 't een gevel, een put,
een poort, een trap of een balcon, met fijne, elegante stijltjes, met beeldhouwwerk
of beelden, òf van de Middeleeuwen, òf der Renaissance, of van later, maar nimmer
onbeduidend.
Buiten de nieuw aangelegde Via 22 Marzo en Via Victor Emmanuele, zijn die
straatjes smal, buitengewoon smal, meestal hoogstens twee
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meter breed, terwijl de huizen in den regel hoog zijn, ongeveer vijftien à twintig
meter. Dit geeft hun een eigenaardig aanschijn, iets van spleten tusschen hooge
rotsblokken. Zij worden c a l l e genoemd, een Venetiaansch woord, evenals C a m p o
en C a m p i e l l o voor plein, P i s c i n o voor gedempte gracht, R i o , C a n a l e t t o
voor grachtje van kleine afmetingen en F o n d a m e n t a voor kade.
Bijna nooit valt er een zonnestraal in, zoodat het er altijd koel is; daar het huiselijk
leven voornamelijk aan de waterzijde van het huis wordt geconcentreerd, is het er
meestal heel stil en rustig. Slechts de luchtige tred van spaarzame voorbijgangers
verbreekt er de stilte.

HOEK VAN HET PALAZZO DUCALE.

Heel dikwijls zijn de voorgevels juweelen van architektuur, een door den tijd
bronsachtig geworden kant-werk van uitgesneden marmer, van een dof-grijze kleur,
geaccentueerd door de geestig gesmede zwart ijzeren balcons die er vaak zijn
aangebracht. Deze balcons zijn óf geheel van sierlijk gesmeed ijzer, evenals de
fraaie tralies die voor de meeste ramen, gelijkvloersch, geplaatst zijn, óf van marmer,
en komen voor op alle verdiepingen; dikwijls zitten er meisjes of vrouwen in, die
niets doen dan droomerig kijken naar het stille leven van het steegje, dat slechts nu
en dan wordt verstoord door een koopman, die, blootvoets, leenig loopend, met
rauw geschreeuw, zijn waar vermeldt. Dan wordt, na korte onderhandelingen, een
mandje nêergelaten, voorzien van eenig geld; de koopwaar wordt er in geplaatst,
en het mandje gaat weer even snel naar boven als het was neergekomen. Allerliefst
zijn deze balcons, omhangen met slingerplanten en gevuld met bloemen wier kleuren
heerlijk ‘doen’ tegen het fijne grijs der muren.
Tuinen komen in deze stad hoogst zelden voor. Langs het geheele Canal Grande
ziet men er hoogstens vijf of zes, waar ritselende bamboes en rozen welig tieren,
tusschen knoestige vijgenboomen en donkergroene klim; maar in de straatjes zijn
zij zóó klein, dat men een middel heeft gevonden om ze b o v e n op de daken te
plaatsen. Dan heeten zij a l t a n a ' s . Op de bovenste verdieping, of door middel
van eenige kolommen, die boven op het dak verrijzen, heeft men terrassen
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aangebracht, die met veel zorg aangelegde tuinen vormen. Rondom latwerk,
weelderig begroeid met klim-planten, die veelal beneden in den grond wortelen en
met hun teeder gebladerte vroolijk en pittig afsteken tegen het strakke blauw der
lucht en de stukken hel-witten, door de zon beschenen muur.
Nu, in het najaar, zijn zij rossig, rood en
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koper-kleurig, en laten zij, één voor één, in de algemeene stilte, hun dorre blaadjes
vallen als stukjes rose-rood bladgoud, op de licht paars-grijze, groote straatsteenen.
Zelfs aanzienlijke huizen hebben zulke a l t a n a ' s , daar, op die hoogte, de minste
bries zich doet gevoelen, wanneer 't warm is.
Die straatjes dan vormen, zooals ik zeide, een waar netwerk, dat zeer ingewikkeld
is en zich in alle richtingen uitstrekt.
In de grootste dezer Calli zijn de winkeltjes waar de Venetiaan uit het volk zich
approviandeert. In de twee hoofd-aders vindt men cosmopolitische huizen waar van
alles wordt aangevoerd; in de honderden steegjes echter uitsluitend lokale producten.
Hier zijn, naast de aardige groenten- en vruchtenwinkels, de v e n d i t e d i v i n i ,
waar wijnen uit de omstreken, v i n i n o s t r a n i worden verkocht, diep rood of licht
blond, geurige Verona of straffe Chianti van Toskane; de slagerswinkels,
m a c e l l a r i e , met uiterst kleine porties vleesch, meest van kalveren en schapen,
wier nieren, levers, tongen, penzen, in minimale hoeveelheden worden uitgestald.
Deze détail-verkoop is nog eigenaardiger in de talrijke kippen-winkels, want van
deze dieren wordt zoowat alles opgegeten behalve de vêeren, tot het bloed toe, dat
in den vorm van koekjes gebakken een geliefkoosde spijs is van den Venetiaan.
Hoopjes lever en hartjes, smakelijk schoongemaakt, ziet men daar liggen naast één
enkele gedépareilleerde poot, die afzonderlijk verkrijgbaar is, of een eenzamen
kalkoen-kop met hals....
Een belangrijke plaats nemen de grutterswinkels hier natuurlijk in, want het voedsel
van den Italiaan bestaat grootendeels uit een meelspijs, waarbij desnoods wat
geraspte kaas, en soms een f r i t t u r a wordt gevoegd. Hiet ziet men de verschillende
soorten van macaroni en vermicelli; de s p a g h e t t i , g n i o c c h i , r a v i o l i ,
t a g l i a r i n i , l a z a g n e t t e of t o r t e l l i n i , allerlei p a s t e , die, met Zwitsersche
of Parmezaansche kaas, of tomaten-saus, worden toebereid. Naast deze, de groote
zakken gevuld met boonen, erwten en rijst, of met het geelig-witte maïsmeel, waarvan
het volksvoedsel bij uitnemendheid, de p o l e n t a , wordt bereid.
Deze groote verscheidenheid van meelspijzen belet niet, dat er ook zeer vele
broodbakkerijen zijn, met grappig geknede ‘broodjes’ van 2 cent; zij zijn soms ook
voorzien van het Turijnsche brood, in den vorm van lange stokjes, van een vinger
dikte; ook is er melkbrood en p a n e c o n o l i o (met olie) te krijgen.
Verder zijn het schoenmakers, die in kleine hokjes, in veel opzichten gelijk aan
onze, pothuizen’, altijd druk bezig zijn schoenen te maken, want heel veel
handen-arbeid is er nog in deze stad. Zoo ook wordt het koperwerk, gewone emmers
en veel vaatwerk op kleine aanbeelden met groote handigheid geklopt, naast
namaak-Renaissance bekkens en vazen, die technisch onverbeterlijk gedreven
worden. En de smids, die scharnieren smeden voor de tallooze blinden en luiken,
ja zelfs nog gespen slaan uit ijzerdraad, en de zilversmeden die voortdurend gebukt
voor hun blaaspijpje, soldeeren en vijlen. Deze maken echter bijna niet meer de
beroemde gouden Venetiaansche ketting. Niet lang geleden nog verving deze fijne
ketting, - soms zoo fijn en moeielijk te bewerken dat de makers binnen enkele jaren
blind werden, - de moderne spaarbanken: de Venetiaansche vrouw kocht meters
van dit sieraad met haar opgespaarde geld, en hing het dan, bij feestelijke
gelegenheden om haar hals....
En de kuipers en timmerlieden; de meubel- en borstelwinkeltjes; deze met bezems
van elke soort, groote en kleine, zacht-pluimige, van biezen gemaakt, of, stuggere,
van rijststroo, en waar ook aarden haardjes worden verkocht, dingen waarop, in
een potje, van binnen verglaasd, het sobere maal wordt bereid, boven een smeulend
vuurtje van houtskool, dat, nonchalant, aan-gewakkerd wordt met een waaier van
kippen-veeren, aan een houten steel geplakt met pek.
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Al deze winkels hebben een intiem karakter, een aardige lokale kleur.
In elke straat is ook een grootere of kleinere f r i t t u r i a , waar in de kokende olie
alle mogelijke visschen worden gebakken, van kleine tongen en palingen tot gele
krabbetjes en bleeke inkt-vischjes toe; daar
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kan men, voor een paar stuivers hoogstens, een portie heerlijk versche visch koopen
om met zijn bonk p o l e n t a te verorberen, als men niet in een t r a t t o r i a wil gaan
zitten.
Komt men in de stillere achterbuurten, die aan de Lagune grenzen, ten Zuiden,
nabij de Tuinen, in den omtrek van San Pietro, waar het verkeer gering is, dan ziet
men vaak jonge en oude vrouwen, die vóor hun huis gezeten, vijf of zes te zamen,
kralen rijgen.
Het glaswerk en de kralen-industrie zijn nog de belangrijkste takken van nijverheid
te Venetië, met het kantwerk, dat tegenwoordig weder in bloei is, maar alleen op 't
eiland Murano wordt uitgevoerd. Bij milliarden worden er kralen gemaakt, van alle
denkbare tinten en grootten, en van die kralen bloempjes, voor kranzen voornamelijk.
Die vrouwen zitten daar vroolijk-lachend te praten, en prikken met lange, dunne
naalden, een stuk of acht te gelijk - in bakken vol met kraaltjes, te klein om vast te
houden, meestal elk van één kleur.
Zij prikken en steken met ongelooflijke vaardigheid en trekken langs de naald
tientallen kraaltjes op, die zij dan aan dunne draadjes rijgen van koper of katoen.
Zóó deden haar moeders en overgrootmoeders sedert eeuwen, zóó doen zij nog,
totdat machinen-arbeid alles zal hebben vervangen!
Dit eindelooze netwerk van steegen, sloppen en straatjes wordt telkens
onderbroken door pleinen en pleintjes, C a m p i en C a m p i e l l i , waar het een
bizonder gracieus gezicht is de waterdraagsters aan het werk te zien.
In het midden van elk plein staat meestal een waterput van marmer, min of meer
gebeeldhouwd, in Byzantijnschen of Renaissance-stijl. Toen Venetië geen
waterleiding had sijpelde het regenwater door den zandigen bodem, zoodat het,
gefiltreerd, in die putten bijeen kwam; dit water wordt thans nog veel gebruikt, al
zijn ook een aantal putten afgesloten. Meisjes en vrouwen van buiten, kenbaar aan
haar kapsel, dragen gedreven koperen emmers aan een lang juk, op één schouder
geplaatst, of praten en loopen over het pleintje. Ook duiven zijn er hier altijd in groote
getale.
Overbekend zijn de duizenden die op de Piazza rondvliegen, in groote vluchten,
en allen tegelijk opstuiven, wanneer een schot van het kanon op het eiland San
Georgio, twaalf of acht uur aankondigt. Maar ook in deze C a m p i e l l i [...]ppelen
steeds troepjes, nog tammer dan ¨...* van San Marco, ongestoord in de rondte. Zij
worden zóó beschermd, dat speciale bakken met water voor hen geplaatst zijn op
gebouwen; hun voedsel bestaat grootendeels uit overblijfsels van p o l e n t a en
brood, die voor hen op de pleinen worden neêrgegooid.
De oorsprong van de tamheid dezer duiven is niet oneigenaardig. Het schijnt dat
zij omstreeks 870 voor het eerst zijn beschermd geworden. Vóór dien tijd was het
gewoonte, dat, op Palmzondag, het kerkbestuur van San Marco een aantal duiven
liet vliegen, wier vlerken met 't een en ander bezwaard werden, zoodat zij, evenals
gekortwiekte vogels rondfladderden. Zij waren bestemd om door het gepeupel van
Venetië, op de Piazza gevangen te worden; dan werden zij vetgemest en met
Paschen gegeten; maar de duiven die ontsnappen konden zochten een toevlucht
op de koepels der kerk, kregen op deze wijze iets gewijds en namen ontzaglijk in
aantal toe: de Republiek voedde hen, tot haar val; toen stierven er velen van honger.
Nu leven zij van hetgeen men hen geeft, en van het legaat eener vrome dame, die
zich hun lot heeft aangetrokken.
Midden in de groote c a m p i bevindt zich meestal een standbeeld van een held
der onafhankelijkheids-strijd; zoo ziet men er Victor Emmanuel, Garibaldi, Manin;
en ook soms herinnerings-zuilen met bronzen palmen, in smaakvollen modern
Italiaanschen stijl, onder Romeinschen invloed.
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Hoogst merkwaardig is het oude beeld van Colleoni, nabij de kerk van San
Giovanni en Paolo, in 1496 door Leopardi gegoten. Dit is een zeldzaam
ruiterstandbeeld, trotsch, deftig en statig, bestemd om eeuwen te trotseeren, door
den stijl en het strenge karakter zijner edele lijnen.
Geen stad ter wereld is zóó rijk aan monumenten van allerlei aard, de delicate
gevels der paleizen medegerekend, want

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

248
elke mooie façade is een kunstwerk op zichzelf. Rijker, weelderiger verzameling
van architektonische werken, dan de basiliek en haar onmiddelijke omgeving, is
moeilijk denkbaar.
***

INGANG (WATERPOORT) VAN EEN PALAZZO (NAAR EEN AQUAREL VAN DEN SCHRIJVER).

In vroegere eeuwen had de aankomst te Venetië altijd plaats langs het eiland van
San Georgio, in het ‘bassin’ voor den Molo, van waar men een prachtig gezicht heeft
op de kern van de Dogenstad, de Piazetta en haar omgeving.
Uniek inderdaad is dit panorama.
's Middags, wanneer de zon niet al te schitterend schijnt, is het een heerlijke
harmonie in blauw, roze en zilver. Het blanke zonlicht verguldt flauw de wit-marmeren
paleizen; het water, waarin zij zich weêrspiegelen is glad en éven golvend,
zachtblauw als de lucht.
De kleuren zijn krachtig, en van een groote teêrheid tevens, in het subtielen,
dunnen waas, dat hier aan zoo'n effect alle hardheid ontneemt.
Voortdurend varen allerlei schepen voorbij; logge b a r g o z z i van Chioggia, die
visch aanbrengen, schepen uit Istrië en Dalmatië, die achter de Salute ankeren,
met vrachten brand- en timmerhout, t a r t a n e , c a r a v e l l e , zeeschepen uit verre
landen, engondels, onophoudelijk.
Een der voornaamste aanlegplaatsen dezer laatsten is de Molo. Hier, vlak voor
de Piazzetta, liggen zij op gewillige voorbijgangers te wachten, in groot aantal
gemeerd, vlak naast elkander, slechts gescheiden door lange, dunne palen die ze
beletten, tengevolge van de regelmatige deining, tegen elkander te schuren.
Sommige dezer palen zijn dikker en dragen een lantaarn, waarin een
beschermheiligen-beeldje en een altijd brandend licht.
Op de kade zelf staan, wanneer het weer mooi is, de f e l s e , de zwarte kappen
met twee zij-ramen en een voordeur, welke alleen bij regen of koude worden
aangewend. Zóó liggen de gondels te wachten bij elken t r a g h e t t o ; een woord

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

dat eigenlijk beteekent ‘overvaart’; de juiste beteekenis hiervan is vooral merkbaar
op het Canal Grande (in het Venetiaansch C a n a l a z z o ), omdat men daar op vele
plaatsen voor twee en een halve cent wordt overgezet van de eene zijde naar de
andere.
De gondel, een meter of tien lang, bij een breedte van één, is aan beide spitse
uiteinden overdekt; in het midden zijn eenige banken, waarvan de middelste, de
eereplaats, van twee leuningen voorzien is en van zachte,
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zwart Marokkaansch lederen kussens, zóó zacht en mollig, dat een geestig
Amerikaansch schrijver ze eens qualificeerde als too divine.
Aan den voorsteven is het groote, uitgesneden stuk blank gepoetst ijzer, dat de
hoogte der f e l s e aanwijst ten einde bij vloed veilig onder de brugjes door te kunnen
varen, en dat tevens dient als tegenwicht, omdat de gondolier op 't achtersteven
staat. Met zijn ongeveer vier meters lange roeispaan roeit hij, voor zich uitkijkende.
Al het houtwerk is zwart geverfd en afgezet met glimmend koperen biezen; bij
mooie exemplaren, als de meeste ‘eigengondels’, is de oppervlakte van al het
houtwerk, behalve, natuurlijk, de buitenkant, rijk uitgesneden en verguld. Ook hebben
dan de bestuurders, (meestal twee, één achter- en één vóórop) dezer g o n d o l e
p a d r o n a l e een liverei met kleuren die aan het wapen des huizes herinneren,
evenals die der palen naast de waterpoort. De gondels hebben geen kiel en zijn
plat van onderen, evenals onze Noordzee-‘bommen’, zoodat zij uiterst gemakkelijk
op het water glijden en bij de minste zijwaartsche beweging van den roeispaan van
koers veranderen.

‘CANALETTO’.

Om ze op deze wijze te besturen zijn een ongemeene handigheid en ervarenheid
noodig. Maar de gondeliers zijn zóó geroutineerd dat nooit een aanvaring plaats
heeft, en zij met ongelooflijke en onbegrijpelijke behendigheid elkander ontwijken,
op de drukste verkeerpunten, in de smalste grachten of tusschen de hooge palen
der traghetto's.
Komt men aan, voor de Piazzetta, in de namiddagzon, dan is het schouwspel
éénig. Rechts van den Molo, het rose-marmeren kantwerk van het Dogen-paleis,
met zijn sombere gevangenissen, den beruchten ‘Pont des soupirs,’ en verder, tot
aan de Tuinen, de Riva dei Schiavoni, altijd in zonneschijn, met groote hôtels, enkele
café's, en vele aanleg-plaatsen voor stoombootjes, v a p o r e t t i , naar het Lidostrand
der Adriatische zee, of naar het visschersdorp Chioggia.
Links de Procuratie Nuove, het Koninklijk paleis, de Bibliotheek, en de ingang
van het Canal Grande, met de Salute-Kerk en de Douane, de D o g a n a d i M a r e .
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In het midden, over de Piazzetta heen, waar niet nu meer het juweel van Sansovino
staat, de Loggetta, meê-gesleept in den val van het Campanile, dat, uit zijn puin
herrezen, weldra opnieuw zijn trotschen spits domineerend zal oprichten, ontwaart
men den rijkdom van de San Marco-Basiliek, de Poort der Horologio, de beweging
der Piazza, de statige vlaggestokken der Republiek met hun voetstukken van brons,
gemodeleerd door Leopardi in 1505.
Heel een wereld ontrolt zich voor den
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toeschouwer, een wereld van gebeurtenissen en een wereld van vormen, edel en
fijn, weelderig en streng, wuft en religieus. Heel wat eeuwen zijn voorbijgegaan,
vele geslachten verdwenen, alléén de monumenten en de Kunst zijn gebleven.
Hier is het wel de plaats om een wandeling per gondel door den Canalazzo aan
te vangen.
Breed minstens vijftig meter, slingerend als een S door de geheele stad, met zijn
ongeveer drie honderd p a l a z z i uit alle tijden, van de veertiende eeuw tot heden,
is dit kanaal van zeldzame schoonheid en bekoring. Ook de kleur is verrukkelijk;
het wit-rose marmer der gevels, hier en daar zwart door verweering, met onderaan
bloedroode vlekken, baksteenen die tusschen het afschilferende, grauwe cement
te voorschijn komen, en, langs het watervlak, een fluweelige, warm-groene streep,
op den voet der muren groeiend zeewier, dit alles vormt een harmonie van malsche,
rijpe tinten, zoowel in zonlicht als in schaduw, die nog verfijnd wordt door het diepe
zwart der gondels, en de dikwijls felle beschildering der aanleg-palen, de statige
o r m e g g i , die ook de kleuren dragen van het blazoen.
Dit alles overheerschend echter is de stille, sobere pracht der
Byzantijnsch-Gothische architektuur van de Paleizen, die als een fijn borduursel
van steen, beide zijden zoomen. Die der Renaissance, schaarscher, zijn zwaar en
minder voornaam dan de eerste getuigen van de opkomst en bloei dezer stad.
Heel het Armoriaal van Venetië, heel haar Librodóro defileert hier; geweldig moet
de macht der Republiek geweest zijn. Klinkende namen als Dandolo, Falièro,
Mocenigo, Morosini, Contarini, Foscari, zeggen ons gansche brokken geschiedenis;
het Canal Grande is met niets te vergelijken; wie ooit Venetië met Amsterdam
vergeleek, vergiste zich terdege.
Dat zóóveel macht en weelde verkregen werd door woeker en slavenhandel staat
vast, volgens de geschiedschrijvers van Venetië, maar wij kunnen slechts
bewonderen, wat die groote artisten, de architekten en beeldhouwers Palladio,
Scamozzi, Sansovino, en de oudere onbekenden, tot stand brachten.
Ook het inwendige dezer vorstelijke woningen is schitterend en voornaam in
hooge mate, totdat overlading verval met zich sleept. Verscheidene vertoonen
duidelijke sporen van verdwenen luister en doen begrijpen wat zij geweest zijn; vele
bezitten nog schilderingen der groote Venetianen, Veronese, Tintoretto, Pordenone,
evenals de talrijke kerken een groot aantal precieuse werken van deze schilders
bevatten.
Ik kan nu niet stil blijven staan bij al die inwendige pracht, zelfs niet bij die der
Basiliek, dat monument van Oosterschen gloed en Bijzantijnsche verfijndheid, noch
bij die van het Dogen-Paleis, met zijn te rijk vergulde plafonds, en enorme, kolossale
schilderijen, gemaakt voor immense zalen, even lang als de voorgevel van San
Marco, - het Paleis, dat op zich zelf een wereld is, en met zijn overweldigende praal
een grooten indruk maakt van ruwe macht, brutaal geweld en zware weelde.
Maar hier moet ik bekennen, na zoo veel kerken en paleizen te hebben bezocht,
na vele uren in het museum, de ‘Accademia,’ te hebben doorgebracht, dat, al heeft
Venetië een Titiaan gehad, die de pracht des levens en des menschen heerlijk heeft
verkondigd, een Tintoretto en een Veronese, die op schitterende wijze de weelde
der costumes, den rijkdom der bijeenkomsten en tallooze Bijbelsche voorstellingen
met groote praal wisten weêr te geven, decadenten vol bekoring, als Tiepolo en
Guardi en, in de eerste plaats, Primitieven als Carpaccio en de Bellini, - dat aan die
Italiaansche School, hoe pieus, rijk of voornaam zij ook geweest is, toch ontbroken
heeft een rijpere geest vol liefde en doordringendheid, als die van onzen Rembrandt,
wiens superioriteit, weêr hier, als overal, met luister zegeviert.
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Dit viel mij op, misschien niet zoozeer in Musea en in Kerken als wel op straat,
in de stille achterbuurten, waar zooveel typen aan zijn werk herinnerden.
***
In den Canalazzo loopen telkens grachtjes uit, bijna onmerkbaar, langs de hooge
muren
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der Palazzi. Deze grachtjes zijn de voornaamste verkeers-wegen der stad. Zij
brengen den reiziger van het station naar zijn hotel of naar de Piazza. Nooit is de
oppervlakte van hun vloeiend water stil, daar aldoordoor schuiten en gondels hen
doorkruisen, want, al kan men te Venetië veel loopen, en al is alles te voet te
bereiken, elk vervoer heeft te water plaats.
Verrassend is het dan ook altijd, naast schuiten met houtskool, groenten, vruchten,
wijn, bouwmateriaal, - de postpakket- en reinigingsdienst, verhuizingen,
begrafenissen en misdadigers-vervoer, in schuiten te zien plaats hebben. Bij elken
hoek, voor de meeste brugjes, hoort men het eentonige geroep der schippers, dat
waarschuwend in de stilte klinkt, gedragen door het golvende, rimpelige vlak. Het
zijn groote schuiten, b a r c a , met zand, baksteen of balken geladen, of snelle,
vlugge s a n d o l o ' s , of gondels, met Venetianen, die bezoeken afleggen - en soms,
onbewegelijk tegen elkander gehouden, gelegenheid hebben tot een ‘visite’ te water,
- of met reizigers, die altijd met dezelfde aandacht de Paleizen-rijen aanstaren, in
haastige bewondering, of, met een melancholischen blik afscheid nemen van iets
heel moois en zeldzaams, dat zij waarschijnlijk nooit meer zullen zien....
De s a n d o l o ' s zijn kleine, spitse bootjes, die vlugger varen dan de gondels.
Door een, of meestal twee roeiers voortgestuwd vliegen deze snelle vaartuigjes
letterlijk over het water. - Want de Venetianen, die eenmaal, evenals de Portugeezen
en de Hollanders tot de beste zeelieden der wereld behoord bebben, leeren van
kind- af zich op het water bewegen. In de grachtjes der stad ziet men 's zomers niet
alleen vele mannen rondzwemmen, maar aldoor jongens roeien en pagaaien in
uiterst kleine bootjes, op een leeftijd waarop zij te onzent zouden tollen of knikkeren.
Zijn de s a n d o l o ' s oud, dan gaan zij, meestal met een paar arme visschers
bemand, en voorzien van netten en fuiken, rustig naar de Lagune; daar worden dan
de kleine vischjes en schelpdieren gezocht, die door het zilte water van den vloed
zijn aangebracht.

STILLE BUURT.
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De schaarschte aan grond in het midden der stad maakt het bestaan van tuinen
tot een ware weelde. Langs de voornaamste gracht, de Canalazzo, ziet men er
hoogstens zes. Deze frissche vlekjes ‘doen’ alleraangenaamst tusschen de marmeren
gevels; daar
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hangt het welig groeiend groen in zware massa's over de muren, tot aan den
waterspiegel. Een der aardigste is dien van Vorst Hohenlohe, nabij de P r e f e t t u r a ,
geheel in achttiende-eeuwschen stijl, met beeldjes, en balustraden waarop vaak
een schoone, jeugdige Venetiaansche, mijmerend leunt....
De eenige schaduw-vlek op al dit moois is de aanwezigheid der v a p o r e t t i , de
‘tramway's’ van Venetië. Deze, en de logge stoomschepen in de kom van San Marco,
met hun zware rookwolken en knarsende kranen, bederven véél, verminderen zeer
de illusie, hier ook noodig, als overal, waar een verleden spreken moet.
Op een helder grijzen dag gaat veel van die illusie verloren; dan ziet men hoe
vervallen, gebarsten, schilferig, de façaden zijn; dan ziet men de roet-zwarte vlekken,
veroorzaakt door zon en regen, beurtelings, op het witte marmer der paleizen.
Maar schijnt de zon helder, is de lucht blauw, van dat teêre, doorschijnende,
tintelende en nooit harde blauw, aan deze waterstad zoo eigen, dan is het een
kleurenpracht zonder weerga! Het eentonige, doffe grijs wordt goud; alles wordt
getransponeerd in ééne schittering van rose, geel, licht paars.
De zon doet hier méér dan elders, zoowel de zachte ochtendzon, als de
goudglanzende namiddagzon, die aan het ensemble de kleur geeft van een kostbaren
schrijn, belegd met turkoois, opaal en amethyst.
Ook de mist werkt tooverachtig. Deze ziet men alleen vaak in 't najaar, 's morgens,
en een weinig ook 's avonds. Als een doorzichtige sluier omhult de dunne nevel de
grootsche gebouwen in een luchtig waas, dat gebreken en ouderdom doet
verdwijnen. Dan ontwaart men alleen de lijn der statige, sobere silhouetten, de
groote vormen der paleizen, koepels, campaniles, die, grootsch, en schijnbaar
ongeschonden, met recht aan Venetië den naam deden geven van Koningin der
Adriatica. Dan is niets meer te bespeuren van haar tegenwoordige bouwvalligheid;
de lucht van een rose-grijzen, lichten toon, waarin alles samenvloeit, - een nieuwe
bekooring van deze stad vol verrassingen. Dan wordt zij een ware droomstad, een
sprookjes-stad, fantastisch, en vol mysterie. Weg zijn de bloedroode vlekken der
muren, weg de kale, verweerde plekken, ingevreten door waterdamp en vocht. De
paleizen schijnen weêr machtig als vroeger, voor een korten tijd, totdat de zon weêr
onverbiddelijk de waarheid toont, zij het ook in een transpositie van kleur.
***
De Piazzetta en de Piazza San Marco zijn wel het hart van Venetië. Om dit
middenpunt concentreert zich heel het leven der stad. Dagelijks komen hier reizigers,
aristokraten en burgers bijeen, in de cafés onder de gaanderijen; ook is eenige
malen per week de Piazza vol menschen van alle rangen, die toestroomen om naar
de muziek te luisteren, die in een kiosk in het midden van het plein wordt gemaakt.
Al zijn er geen kraampjes meer, zooals in vroegere eeuwen, al ontbreken ook de
tallooze Levantijnen en Oosterlingen in bonte kleederdracht, toch is het er zeer
genoegelijk door de verschillende typen die men er ziet. Naast de ‘smart’-ste
Engelschen en Amerikanen loopen zeelieden van velerlei nationaliteit; jonge
‘Vénitiennes’, in den s c i a l e t t o gracieus gedrapeerd, worden verdrongen door
dames uit alle oorden; Armenische en andere priesters drinken hun ‘caffe nero’
onder de Colonnaden; monniken, touristen, militairen van alle rangen, begluren de
soepele Vénitiennes; bloemen-meisjes steken de heeren roze-knoppen in 't
knoopsgat; kooplieden verkoopen aan stokjes geregen en in suiker geconfijte versche
vruchten, aan de talrijke f o r e s t i e r i die aan de, om hun spil draaiende, tafeltjes
van ‘Quadri’ en ‘Florian’ zitten.
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Florian, ook een naam die een verleden evoceert! Hier zaten de Musset, Gautier,
Browning en Wagner; dit Café beroemt zich er op gedurende een halve eeuw geen
oogenblik gesloten te zijn geweest. Hier is elke Venetiaan van eenige beteekenis
habitué. De kleine, in-elkander loopende zaaltjes hebben heel wat gesprekken
gehoord! Zij zijn zoo typisch, die zaaltjes, met hun wandschilde-
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rijen, prullen van het jaar '50, zorgvuldig achter glas gezet, in encadrementen met
namaak-Renaissance krullen, evenals de plafonds, die miniatuurtjes zijn van die
der Paleizen, want de zaaltjes zijn niet grooter dan een dames-boudoir.

VISSCHERS-SCHUITEN VAN CHIOGGIA.

In de hoeken staan kandelabers van marmer en brons, Cupidotjes, die vroeger
olie-lampen torschten, en nu van elektrische branders zijn voorzien.
Het leven te Venetië, in sommige kringen, het clubleven, is zooals overal elders,
alleen wat meer openbaar. Zoo ken ik daar een ouden edelman, wiens vrouw mij
eens vertelde dat zij niet veel aan hem had, omdat hij heel laat opstaat, tegen
twaalven langzaam dejeuneert, daarna wat wandelen gaat, en vervolgens naar
Florian, waar hij zijn vrienden vindt. Dan komt hij t'huis eten, en... dutten, om, tegen
twaalven s'nachts, weer naar Florian te trekken, totdat het daglicht schijnt! En elken
dag doet hij hetzelfde....

IN CANAREGGIO.

Eerst vond ik de Piazza groot, waarschijnlijk omdat er van alles te zien en te koop
is. Thans - zoo gaan illusies weg! - ben ik 't bijna eens met den amusanten de
Brosses, die, ruim anderhalve eeuw geleden er van zeide: ‘bien que magnifiquement
bâtie, elle est fort en dessous, tant pour la grandeur que pour le coup d'oeil, des
batiments de la place Vendôme’.
Maar mooi, eenig in haar genre, is zij toch, met haar misschien wat théatralen
achtergrond, de Basiliek, die, in den zonneschijn wel overladen, in de schaduw
glanst als een kleinood van oud goud-brons, geniëlleerd met ragfijn inlegwerk. De
marmeren wanden boven de kostbare kolommen, meêgevoerd van Byzantium en
elders, zijn grijzig en rosegeel; het goud der groote mozaïeken en het kopergroen
der koepels worden dof in dit sonoor geheel, en geven aan dit zeer merkwaardige
gebouw een éénige distinctie van kleur die het in den zonneschijn mist.
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Eens was er op de Piazza een ‘parade’, of een andere militaire plechtigheid.
Spichtig en schraal blonken in de felle zon bayonetten, geweren en shakos. Grooter
tegenstelling was niet denkbaar dan het sober-rijke, diep gekleurde ensemble der
edele gebouwen, en de blikkerige, klaterende, rauwe dissonant die de
soldaten-massa vormde met dát geheel.
Hoe nietig en bekrompen kwamen ons toen onze verwaten tijdgenooten voor!
Dergelijke vertooningen dragen meer bij dan men wel vermoedt tot het ontwikkelen
van meer menschelijke begrippen, die, als een machtige vloed, de oude wereld
zullen overstroomen en vruchtbaar maken voor nieuwe, rijkere oogsten.
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Op diezelfde Piazza, die toen niet geplaveid was, werden in de Middeleeuwen
tournooien gehouden, ridder-spelen van weelderige pracht; bij deze gelegenheden
waren er in Venetië paarden te zien, die, rijk-gecaparaçonneerd, bereden werden
door de aanzienlijksten der stad, in de fraaiste wapenrustingen uitgedost. Thans
moet men naar de eilanden van het Lido gaan om een paar ongelukkige, halfkreupele
paarden te vinden, die daar voor ouderwetsche tramwagens staan.
Een der beroemdste dezer tournooien had plaats in 1361; Petrarca, die de gast
der Republiek was, heeft dit in een brief aan een zijner vrienden beschreven. De
dichter zat rechts van den Doge, op het balcon der Basiliek, vóór de Romeinsche
bronzen paarden, en vertelt uitvoerig het verloop van dit feest, dat plaats had ter
eere van de onderwerping der Grieken op Candia.
De overwinningen op de Turken gaven dikwijls aanleiding tot officieele
vermakelijkheden van verschillenden aard; tot dezen behooren o.a. de R e g a t t a 's,
die hun naam gaven aan dergelijke waterfeesten in andere landen. Deze regatta's
hadden niet dikwijls plaats: gedurende vijf eeuwen waren er maar ruim veertig in 't
geheel. Wij hadden het geluk er eens een bij te wonen; het was in het begin van
den zomer; heel de bevolking had zich naar het Canal Grande begeven, in schuiten,
of op de bruggen en de eindjes kade, voor zoover die daar tusschen palazzi aanwezig
zijn. In het heldere zonlicht schitterden de kleuren der tapijten die als décor overal
op de leuningen der balcons en uit de ramen hingen. Het geheele Kanaal zag er
hoogst feestelijk uit, kanon-schoten geven het teeken voor de ‘start’; de gondels,
wier roeiers zich gedurende weken getraind hebben, vliegen letterlijk over het water,
dat opschuimt onder de snel herhaalde riemslagen. Eindelijk, want de afstand is
lang, bereikt de eerste het einddoel, een rood vlagje, en spoedig volgen de anderen.
De hoogste prijzen, in geld, zijn nogal aanzienlijk; eigenaardig is de laagste,
bestaande n.l. uit een jong varken dat onder luid gelach wordt aanvaard.
Niettegenstaande de gondoliers bijna uitgeput zijn van inspanning, gaan zij
onmiddellijk weêr het geheele Canal Grande eens opvaren, ten einde het applaus
der zoowel te water als aan den kant opeengehoopte menigte, te oogsten. Ter
opluistering varen voortdurend groote schuiten, geroeid door 6, 8 of 12 man, gekleed
e

e

in 17 of 18 -eeuwsche pakjes, geel, vuurrood, lila, wit, terwijl allegorische
voorstellingen uit de zoutwater-mythologie, - dolphijnen, tritons, zeepaarden en
beelden van Neptunus - aan de voorstevens zijn bevestigd.
Op de Piazza zag ik eens op een mistigen avond een silhouët, die mij uit de verte
aan een Oosterling deed denken, maar, naderbij gekomen, leek zij mij toe een
figurant, weggeloopen uit een opera. Het bleek te zijn een ‘globe-trottende’ vegetariër,
die in vele talen belangstellenden te woord stond; hij had niet veel succes met het
preeken van zijn absolutisme onder de Venetianen, die uitteraard zeer sober zijn,
en over 't algemeen gezond en lang leven, omdat zij sober móéten zijn, wellicht.
Wáárom toch zag hij er uit als een Christus-figuur van een leelijk schilderij? Hierin
is iets aanstellerigs, iets aanstootelijks zelfs, bepaald hinderlijk in iemand die vóór
alles zich natuurlijk wil voordoen. Veel menschen trok hij niet; ik hoorde hem iets
zeggen van ‘gesundheit’, en hij verwijderde zich onder het rooken van een cigaret.
Maar wie kan wel de aandacht trekken in een stad als Venetië, waar men nog
bedelmonniken aan 't werk ziet, die een dubbelen zak op den schouder dragen;
waar elke dag een nieuwen toevoer vreemdelingen aanbrengt, overal vandaan?
Onwillekeurig denk ik hierbij aan de komst van keizer Wilhelm (1905) in de
Lagunenstad, aan den zoelen lente-dag, waarop zijn fraai wit-en-goud jacht, de
‘Hohenzollern’, zijn ankers liet vallen in het spattende water, vlak voor het P a l a z z o
D u c a l e . Dit bezoek trok wèl de aandacht, omdat een Venetiaansche vrouw er bij
betrokken was.
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Kort na de aankomst van den vorst kruisten voortdurend in het Canal Grande
talrijke motor- en stoombarkassen met officieren en manschappen, stijf, strak en
strikt van houding en tenue; leelijk modern-logge vlekken, die barkassen, in dit
harmonieuse, droomerige
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milieu. Heel de stad was vervuld van de legende die het bezoek van den keizer
hulde in een sluier van fantaisie. Er werd zelfs gefluisterd dat de geheele tocht door
de Middellandsche Zee maar één doel had: dit bezoek van den Keizer aan de
schoone gravin Morosini; men sprak, zelfs in de kleinste winkeltjes, van zijn
platonische bewondering voor de bekoorlijke vrouw, van den lunch die hij bij haar
zou gaan gebruiken.
Toen het uur was aangebroken kwam de keizerlijke sloep, schitterend voortgeroeid,
een enorme menigte gondels, motor- stoom- en politie-vaartuigen in beroering
brengen; Wilhelm zelf stond onbewegelijk, er jeugdig uitziend, in eenvoudig
marine-uniform.
Wat later ging hij weg, kalm en snel, zooals hij was gekomen, na op de laatste
trede der r i v a de hand gekust te hebben van de dochter der C o n t e s s a .
Venetië was gedurende enkele dagen vol van deze gebeurtenis.
Toen echter, een paar dagen later, Pierpont Morgan, met zijn voor een geldman
eigenaardig gedoopt jacht, ‘Corsair’, bemand met meer dan vijftig koppen, hier
vertoefde, keek niemand naar dit schip.
Trouwens het eene groote schip volgt het andere op. Altijd liggen er eenige
Italiaansche oorlogsschepen in de haven voor anker, en permanent een gansche
vloot torpedo-booten. Of het zijn Russische, Duitsche en andere zeebodems die
hier vertoeven. Op deze wijze houdt Venetië eenigszins de traditie op van haar
vermaard zeeleven, al heeft zij zelve geen vloot meer. Toch is het Arsenale nog
een belangrijke inrichting, nabij de tuinen gelegen; in herinnering aan het verleden
der Republiek staan daar, als wachters naast de poorten, een aantal steenen
leeuwen, eeuwen geleden op triomfantelijke tochten, meêgevoerd van Athene en
den Peloponnesus.
***
Van geboorte- of doopfeesten zag ik niets te Venetie; wel echter verscheidene
begrafenissen. Vroeger heb ik er eens een gezien, ik weet niet tot welk land, noch
tot welke godsdienst de doode behoorde, maar de dragers waren in 't vuurrood
gekleed, hetgeen, bij het zilver der monumentale kandelaars en andere zilveren
ornamenten, een bizonder schilderachtig effect maakte in de omgeving die grijzig
bruin en stemmig van kleur was.
Later kwam ik, wandelende, op het pleintje, vóór de kerk aan de Rio San Trovaso,
juist toen daar ruim een dertigtal mannen, in hun dagelijksche kleeding, in twee rijen
geschaard stonden, van de poort der kerk tot aan den steenen trap die naar den
Rio leidt. Zij hielden bijna twee meters hooge kandelaars in de rechterhand en
wachtten den stoet op.
Voor den steenen trap was de ‘lijkwagen’ gemeerd, een smalle schuit, leelijk en
onsmakelijk versierd als bij ons, met gevleugelde engeltjes en andere symbolieke
figuren.
Weldra kwam de priester met zijn koorknaap, gevolgd door de aanwezigen. Zij
namen plaats in een gondel met ‘felse’, waarvan de roeiers, evenals die der andere
vaartuigen, zwarte pakken aan hadden, met wit afgezet.
Daarna werd de lijkkist op de smalle schuit geplaatst, en overdekt met een zwart
lakensch kleed, met zilveren en witte borduursels, waarop men kransen, alle van
geëmailleerd metaal, achtereenvolgens neêrlegde. Op deze lijk-schuit volgden in
een gondel de vier dragers, waarachter de familie-leden kwamen in andere schuiten,
die niet overdekt waren, zoodat een hoop nieuwsgierigen, als overal, met voldoening
deze ceremonies aangaapte. Inmiddels waren de mannen met kandelaars
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verdwenen, in een zijstraat naast de kerk. Groot was de onverschilligheid der
omstanders, die niet ophielden met lachen en grappen te maken. En voort ging het,
heel snel, door het Canal Grande.
Van een begrafenis tot een kerkhof is maar één stap! Dáárom naar S a n
M i c h e l e , het eiland waar zich het uitgestrekte kerkhof van Venetië bevindt. Dit
werd op last van Napoleon aangelegd omdat, tot zijn komst, in en om de kerken
begraven werd, wat in dezen vochtigen, drassigen bodem hoogst ongezond was.
Van de Rialto-Brug is het maar een minuut of zes gaans, door smalle, donkere,
zeer drukke straatjes naar het F o n d a m e n t a N u o v a .
Hier was het water stil en licht blauw-groen,
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de zon scheen vroolijk op den langen baksteenen muur, die als een vestingwal het
eiland San-Michele omzoomt. Dikke, gewitkalkte palen steken uit het water, om den
weg daarheen te wijzen.
Enkele meeuwen vlogen strijkend langs de rimpellooze oppervlakte, alleen
gebroken door witte zeiltjes van schuiten, heel in de verte. In deze ruime, wijde rust,
ver van elk stadsrumoer, is het een mooie plaats voor een kerkhof.
Op de kade, de Fondamenta, zijn volkskoffiehuizen, met ijzeren tafeltjes en stoelen,
vlak aan het water, en straatmuzikanten, viool- en guitaar-spelers en zangers
installeeren er zich.
Het is Zondag, en daarom zijn er meer menschen dan gewoonlijk; ook is het nabij
Allerheiligen, zoodat het stoombootje naar San Michele vol is. Toch hoort men bijna
geen geluiden: alleen het telkens herhaalde ‘gondola!’ ‘gondola!’ van oude mannen
die voor een paar centen met den ‘vaporetto’ willen concurreeren. Veel vrouwen en
kinderen hebben bloemkransen van gekleurd metaal meegenomen, of potjes met
goudsbloemen, en kleine, armelijke chrysanthen-plantjes, in een stuk krant gewikkeld;
sommigen hebben ook schoppen bij zich.
Zoodra men het eiland nadert ziet men, na een hoek omgevaren te zijn, de
gewelfde koepels der kapel, en de hooge cypressen die Boecklin hebben
geïnspireerd voor zijn schilderij: ‘Der Todten-Insel.’ Aan hun voet wacht een rij
schuiten die menschen hebben aangebracht, ook voorzien van bloemen, planten,
en gekleurde, lange palen. Door de poorten komt men in een kloostergang waar
men zijn wandelstok moet afgeven. Daarachter ligt de uitgestrekte ommuurde ruimte,
door groote lanen en binnenmuren verdeeld in vierkante afdeelingen met graven
van verschillenden rang.
De banaliteit, eigen aan de meeste kerkhoven, vindt men ook hier; maar daar de
kransen zoo goed als uitsluitend van geëmailleerd metaal zijn, zoodat zij lang
bewaard blijven en hun aantal ontzettend groot is, gelijken deze afdeelingen, tegen
het zonlicht in gezien, op reusachtige tuinen met bloemen van glazuur, een diminutief
van Aladdin's tuin.
Eerst liep ik langs den ‘algemeenen grond,’ de goedkoopste afdeeling; boven elk
graf een tuintje, met een vierkant steentje, bovenaan, waarop een nummer, en...
soms een naam. Naast deze witte steentjes staat een ruim twee meter hooge paal,
geverfd in zwart, grijs, wit of blauw, eindigende in een eikelvormig ornament; dit
laatste wordt dikwijls vervangen door een verzilverd, of verguld bazuin-engeltje, of
door een kruis. Aan deze palen zijn lantaarntjes bevestigd van Venetiaansch
gesmeed ijzerwerk, waarin kaarsjes branden - wanneer zij tenminste niet met
gebroken ruiten onverzorgd en verroest neerhangen.
Heel veel kransen en kruisen, bestaande uit die kleine, fijne kralen-bloempjes,
die de vrouwen in de achterbuurten maken, worden op de graven geplaatst. Telkens
ziet men groepjes arme menschen, die de tuintjes der graven opknappen, wieden,
of nieuwe plantjes planten, of bidden, of doen bidden, door een jongen priester, die,
met zijn koorknaap, van het eene graf naar het andere gaat.
De stilte is volkomen; alleen heel in de verte hoort men flauw het gefluit van een
locomotief of een stoomboot.
Overal staan hooge, sombere cypressen die in de blakende zon een sterke
harslucht verspreiden. In het midden van den muur, in de richting der stad, een
wijde, hooge poort, afgesloten met een ijzeren hek en in drieën verdeeld door
byzantijnsche bogen. Het uitzicht, over het water, op de stad, in een dunnen, licht
blauw-grijzen nevel, is heerlijk. In deze buurt zijn de luxe- graven gelegen, rondom
een groot wit marmeren monument, het eenige op dit kerkhof. Hier is niemand.
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Iets verder vindt men weêr armengrond, waar een ruim twintig meter lange plek
bedekt is met asch, waartusschen verschroeide stukjes van kralen-kransjes en van
geëmailleerde bloemen; daar is een opruiming gehouden van tijdelijke graven en
van die pieuse, naïeve bewijzen van liefde, meêgebracht door hen die geen
duurzamen rustplaats konden bekostigen.
Maar, een beetje langer of korter, wat doet het er toe?... Waar zijn nu de graven
der
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vroegere geslachten, die meêwerkten om Venetië machtig te maken?...
Niet lang geleden werd er, op een eiland nabij San Michele, oud gebeente gebruikt
om suiker te raffineeren!
***
De Rialto-brug, uit één boog bestaande, de eenige steenen brug die de beide oevers
van het Canal Grande verbindt, is niet bizonder fraai, maar merkwaardig als geheel.
Zijn totale breedte van ruim twintig meter is verdeeld in drie doorgangen, door twee
rijen winkels van elkander gescheiden, waar van alles en nog wat verkocht wordt,
kleêren en antiquiteiten zoowel als vruchten, glaswerk en manufacturen.
Een groot aantal treden leiden naar het midden, dat zich een meter of zeven
boven het water verheft. Gebouwd in 1590, is zij nog een der allerdrukste punten
der stad, hoewel thans een paar andere bruggen het verkeer vergemakkelijken.
Naast het Campo San Bartolommeo gelegen, heeft men de Rialto-brug slechts
over te gaan om zich op de marktplaats van Venetië te bevinden, waar vooral de
vischmarkt in hooge mate belangwekkend is, o.a. voor hen die gevoel voor kleur
hebben.
Daar vindt men alle mogelijke visch-soorten der Middellandsche Zee, van
blauw-glanzende makreelen en dof-blanke tongen of s f o g l i e , paars-grijze
inktvischjes, c a l a m a j i , badend in plasjes pure sepia, tot rose kleine zeehanen,
steuren, en groote schijven tonijn, bloedig en rood als lamsvleesch. Het is een macht
van sterke, frissche kleuren om een Vollon te doen watertanden, een symphonie
van zilver tot purper en zwart, die op haar van Beijeren wacht.
Al deze visschen worden in de vroegte aangebracht door de visschers van
Chioggia in hun b a r g o z z i . De bevolking van dit dorp, een paar uren van de
Lagune-stad gelegen, bestaat van zeevaart. De lange, rechte schuiten, met twee
masten en hun bontgeverfde latijnsche zeilen zijn van een zeer oud type, evenals
de versiering der zeilen, in rood, geel en wit, die tevens van Oostersche afkomst is.
Trouwens, de bewoners zelf zijn van een eigenaardig ras.
Deze schilderachtige schuiten liggen aan, meest 's morgens, langs de Riva dei
Schiavoni, in de buurt der tuinen, en, in welk weêr ook, in volle zon, in nevel, of bij
opkomende zon, altijd vormen zij aantrekkelijke, kleurrijke motieven.
Deze Riva, die zich van het Dogen-Paleis uitstrekt tot de Giardini, zuidelijker
gelegen, vormt de eigenlijke haven; 's winters is het een geliefkoosde wandeling,
omdat de zon er het langst schijnt, en er altijd iets te zien is. Al zijn het niet meer
Levantijnsche vloten, schepen van alle nationaliteiten lossen er hun koopwaren in
schuiten, zoodat een voortdurend havenleven de voorbijgangers onophoudelijk
bezig houdt.
Van deze kade kan men tegen den avond de zon zien ondergaan achter San
Georgio Maggiore; een, tengevolge van de dampige lucht der Lagune, meestal
schitterend kleurenspel.
De Giardini zijn het lustoord dezer stad. Het was alweer Napoleon die dit Park te
voorschijn riep; daartoe deed hij eenige kloosters ontruimen en afbreken, terwijl op
hun domeinen boomen en heesters geplant werden. Veel wandelaars ziet men er
niet, hoewel deze tuinen, met veel zorg onderhouden, een verrukkelijke omgeving
vormen voor de Tentoonstellings-gebouwen, die in hun midden zijn gebouwd. Het
is er heerlijk zitten, in de welriekende malsche atmospheer, en een genot het oog
te laten dwalen op de verre horizont, van de Salute, langs San Georgio, tot het Lido
en San Nicoletto, - méér dan een halve cirkel.
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Hier eindigt Venetië, wegstervende in het groen, op een uiterste landtong, die
langzaam zich in het water oplost.
***
Toen Ch. de Brosses Venetië zag en beschreef was zij, hoewel niet meer zóó als
in haar bloeitijd, toch nog heel levendig, en wel zichzelve en compleet in vele
opzichten, zooals de albums met etsen van Canaletto, Marieschi, en de teekeningen
van Guardi ons laten zien.
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Thans is zij, - men heeft het kunnen zien, - niet meer dan een schim, dan een ruïne
van hetgeen zij geweest is, al is zij weêr aan 't opkomen sedert eenige jaren. Alfred
de Musset, die er met George Sand in 1834 een winter doorbracht, niet zoo heel
lang na Byron, Shelley, Moore, en slechts een jaar of twintig voor Wagner, Browning,
Ruskin en Gautier, - de Musset vergeleek haar met een oude dame, en inderdaad
heeft zij veel van een beminnelijke oude vrouw, met véél bekoring nog, die de sporen
van haar groote schoonheid duidelijk draagt, maar, onverschillig voor het gewoel
om haar heen, niet meer uitgaat, en stil leeft, teerende op herinneringen aan haar
bewogen leven....
De gebouwen staan er steeds, maar een dunne nevel of een felle zon is noodig
om ze tot hun recht te doen komen; zij vallen langzamerhand in puin, een voor een,
‘laissant tomber, dans la vase de sa Lagune quelque fragments dessinés par
Sammichele, Tremigiane, les Lombardi, Sansovino ou Palladio,’ zegt Barrès, wanneer
zij niet ineens neêrploffen, zooals het Campanile deed.
De kalmte, de doodsche rust die Venetië kenschetsen, zijn soms bijna
angstwekkend; 't is of het ‘P a x t i b i M a r c e ’ op de geheele stad drukt, wanneer
de avond valt en het zonlicht niet meer alles schitteren doet in rood-gouden gloed,
- een illusie van vroegere weelde en pracht.
Maar, hoe ook aangekeken, met oogen die den geest van vroegere tijden zoeken,
of die zich vergenoegen met het plastisch schoon dat overal zoo ruimschoots te
genieten is, - hoe dan ook gezien, - wanneer men de Lagunen-stad kent, dan heeft
men haar lief, en dan kan men slechts Walter Crane nazeggen wat ik als motto
bovenaan deze bladzijden plaatste ‘men blijft verlangen naar elke gelegenheid om
nieuwe indrukken van schoonheid en fantaisie te gaan zoeken’ in deze stad van
droom en werkelijkheid.
***
Zóó is sinds lang mijn indruk van Venetië, de wiegende, schoone, doode stad der
Adriatica.
Venetië is prachtig, maar een ruïne in vele opzichten, een heerlijke droomstad
van het verleden.
Milaan, met haar uitgebreide Tentoonstelling, waar de moderne decoratieve kunst
zulk een belangrijke plaats innam, toonde mij daarentegen een toekomstbeeld.
Jong Italië, dat zich te Turijn in 1902, en in 1906 te Milaan, aan het hoofd der
moderne decoratieve beweging plaatste, bewijst een helderen blik in de toekomst
te hebben, daar die moderne uitingen diep wortelen in maatschappelijke toestanden,
en een beeld vormen van den onweêrstaanbaren drang, die onzen tijd kenmerkt,
tot verbetering, tot harmonie en rust.
Dat reageeren tegen oude formules en vormen, dat zoeken, broeien, wroeten,
overal, is merkwaardig in hooge mate.
Al wordt nog niet geheel het doel bereikt, zeker toch is dit streven reeds doen, en
zal uit dit alles-willende-verdringen zoeken een nieuwe wereld van vormen ontstaan,
die, nu nog vast aan veel ouds, langzaam, zooals alles wat duurzaam is, zich
ontpoppen en zuiveren zal tot den harmonischen eenvoud, die 't karakter der
toekomst-maatschappij zal worden.
Om dit echter te bereiken zullen noodig zijn meer algemeene beschaving in den
goeden zin, en economische vrede, twee voorwaarden, niet moeielijk te
verwerkelijken, wanneer maar de menschen, losgemaakt van barbaarsche,
hereditaire begrippen, en vage ancestrale droomen, meer smaak en altruïsme en
meer gevoel voor de gemeenschap zullen hebben.
Dán, meer dan ooit, zal een stad als Venetië, in vele opzichten een waar
‘geluks-eiland’, door hare ligging minder blootgesteld aan den alles verzwelgenden
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stroom van banaliteit, dàn zal ‘Venezia la bella’, meer nog dan nu, een der schoonste
en meest indrukwekkende beelden van een ver verleden zijn.
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Herfstlicht
door Jan Walch.
I.
Victorine zat na den eten in den salon. Ma was druk in de weer met de glaswerkkast,
voor den najaarsschoonmaak; en Annie studeerde boven-achter piano. Ze hadden
geen van beiden op haar gelet, en zoo was zij eens een oogenblik met haar
gedachten alleen, zonder iemand die zijn best deed om haar op te vroolijken. Het
slanke jonge weduwvrouwtje zat in de wijde vensterbank, in de schaduw van de
overgordijnen; en lusteloos keek het wit, vermagerd gezichtje naar de gracht, waar
de vochte keien grijzig opglansden in 't bleeke licht. Van boven klonken gedempt
nu en dan een paar piano-accoorden. Vóór haar was al het oude, welgekende
schemer-avond-bewegen op de Haven. Langzaam verdofte de lichtlooze lucht achter
de warrige Octoberboomen, kaal, met énkele eenzame blad-ovaaltjes nog, voor
den vergrauwenden hemel... Een bewegend lichtje verscheen laag en klein aan het
einde van de donkere gracht; aan den overkant eerst, één voor één in de lantarens
stootend, tot het vlammetje er ontsprong; de kleine lichtpuntjes, die een regelmatige
rij werden, terwijl hoog boven de donkere huizen nog een groezele breede
schemerveeg uitvaagde in de lucht. Toen klonk dichtbij-huís het rinkelig glasgeklep
- en dan plots 't popelende vlammetje, waarvan flauw schijnsel ook over 't kozijn
binnenviel en tot op het tapijt flauwtjes zijn schemer liet wakkelen... Het waren al
de oude dingen, 't léven, dat eentonig voortging, mijmerde ze... En gedachteloos
zag ze, als vroeger zoo dikwijls, een waaklichtje, dat opgeheschen werd in het tuig
van een turfschip in de gracht; en de kalme woeligheid van het schemeruur op
straat, het stil bewegen van donkere schimmen, die zacht verhelderden telkens,
menschen en karren, als ze van 't donker in een lichtschijnsel kwamen. Er ontstonden
meer gele plekjes in 't huizenduister van den overkant; en in 't groentewinkeltje,
klein-wrak tusschen de groote gebouwen, was een breede vrouwefiguur doende
om de petroleumlamp op te steken; popperig-net ragden nu de oude vitragegordijntjes
in schuine lijnen achter het flauw verlichte raampje. Victorine zag het alles wéér
gebeuren als vroeger elken avond - maar telkens dwaalden hare oogen naar dat
bovenhuis schuin-over, op den hoek van de steeg, tegenover het Postkantoor - dáár
bleven de ruiten doodsch en donker, met éven koud-blikkerenden weerschijn. Het
huurbordje schimde in den avond, door de lantaren van het Postkantoor schemerig
belicht - de lantaren, waarbij ze samen zoo dikwijls na den eten hadden zitten praten
in dat nu verlaten huis. Hand in hand zaten ze daar dan in de duistere, maar warme
kamer, waar achterin het theelichtje pinkte. Wat hadden ze al afgebabbeld in dat
heerlijkste uurtje van den dag; zijn gezicht helder beschenen, dicht bij het hare...
Hij vertelde wat hij dien dag beleefd had, op het Gymnasium; leuke dingen van
jongens soms, met gulle pret in zijn stem; en terwijl, naar hem kijkend, dacht ze:
Wat heeft hij toch een áárdige, lieve oogen!... Of, voor een jaar nu, bedacht ze,
telkens 't praten over die heele blijde verwachting, die op teleurstelling was
uitgeloopen. - En hoe innig, innig lief had hij haar toen getroost: ze waren nog allebei
jong; er kon in de toekomst nog zooveel gebeuren - en al bleven ze samen; was
dat al niet geluk genoeg? En ze had hem gezoend, gezoend op zijn liefmeelijdend
gezicht, tot de tranen haar in de oogen kwamen. O, wat een heerlijk, heerlijk leven!...
Maar toen ze na die teleurstelling beter werd, zag hij er niet best uit... Kwam het
door zijn bezorgdheid voor haar?... Hád ze 't maar dadelijk begrepen... Maar hij zag
er niet zóó slecht uit, al hoestte hij wat; en hij ging gewoon naar school. Had ze 't
maar geweten, dat hij toen al bloed had opgegeven; hád hij 't in gódsnaam maar
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gezégd; dan was er misschien nog wat aan te doen geweest... of had de dókter 't
haar maar stilletjes verteld; dan zou ze tegen Wim zich toch wel hebben gehouden
of ze niets wist; even opgeruimd zijn gebleven... Nu vond ze alleen
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maar, dat hij er wat pips uitzag - in de vacantie zou 't wel opknappen... Ze zouden
dan naar buiten gaan, naar Hattem; een huisje huren midden in de dennen. Maar
Juli bleef guur, en de dokter ried om maar wat gunstiger weer af te wachten... 't
Scheen ook al wat beter, nu hij meer rust had. En nog dacht zij niet aan iets kwaads;
al merkte ze wel, dat hij wat onrustig bleef... en al kon hij haar soms met zoo'n
vreemd medelijden aanzien, dat zij er angstig van werd, ofschoon ze 't niet begreep...
Maar als hij dat zag, lachte hij weer, en maakte grappen net zoolang tot ze weer
vroolijk was... Och, hij hoopte zelf nog zoo toen... hij geloofde, dat het wel weer
beter zou gaan, als hij in de dennenlucht was - anders had hij haar stellig wel wat
voorbereid... En zoo kwam die vreeselijke Augustus-avond... hij voelde zich heel
onlekker, en was dadelijk na den eten naar bed gegaan... Ze had om den dokter
gestuurd; maar die zou om een uur of negen pas thuis komen - och, en ze besloten
maar, op hem te wachten, geen ander te halen; want ze hadden heelemaal,
héélemaal geen idee van geváár... O, hád ze 't toch maar gedáán!... En weer voelde
ze zich zitten bij dat bed in die kamer, die zwarte, doodsche kamer daargínds, toen
zácht-licht in de schaduw van de zware zomerboomen... Hij lag rustig te lezen... en
toen, inééns, werd hij zoo vréémd... ‘Wat is het?’ vroeg zij, báng - ‘O vrouwtje!’ zei
hij, met een snik in zijn stem... en hij richtte zich half op, en ademde moeilijk door
wijdgesperde neusgaten... en zijn oogen stonden zoo angstig... Báng stond ze er
bij... hij wenkte, en stamelde: ‘Water!’... Ze greep de karaf van de waschtafel... en
toen ze ermee aankwam, maakte hij een stuipige beweging van wèg... en rukte zich
overeind, en greep 't ledikant vast met wilde oogen... o Gód!... toen die zware gulp
blóéd uit zijn mond... 't was of alles ging draaien; of ze gék werd!... en ze hoorde
hem hijgen met akelig gepiep... hij smeet de dekens weg in vreeselijkste
benauwdheid, en keek nog eens naar haar met uitpuilende oogen... toen sloeg hij
neer....
Met ontzetting zag ze 't opnieuw gebeuren, zooals 't visioen telkens ineens weer
vóór haar stond... en weer kón ze 't niet gelooven, niet begrijpen... dat snelle einde,
ineens. En toch kwam 't vaak zoo voor, zei de dokter. O, als er maar één kleínigheid
anders was geweest - als nu in gódsnaam die dokter maar thuis geweest was - 't
Was, - je werdt er gék van! En nu was 't uit - al dat denken gaf níets!... Je moest er
niet aan toegeven, zei Ma. Ze had gelijk, dacht ze, mat - hoe vaak had ze die twee
maanden de heele ziekte door-gedacht, of ze hoopte, dat 't nog eens anders zou
afloopen... Ma had gelijk - ja; och, ze moest 't meer waardeeren, want ze waren
eigenlijk heel goed en heel lief voor haar, Ma en Annie - en altijd vol zorg; en ze
wilden haar opwekken, haar vooral niet veel alleen laten; druk praten over alle
mogelijke dingen - die haar toch n i e t s konden schelen - met zorgvuldig vermijden
van alles, wat aan Wim kon herinneren. Dachten ze dan, dat zij hem nu zoo maar
opzij kon zetten - nu hij in zijn eenzaam graf lag - en dan zij maar op de wereld in
andere dingen plezier zoeken....
Zoo zat ze, en vanuit den donkeren hoek keek het vermagerd gezichtje met de
grijsblauwe strakke oogen onder het dikke blonde haar troosteloos over de
avondstraat. Een donkere figuur met een klein olielampje voor zijn borst kwam uit
het Postkantoor. Vanzelf keek ze 't bewegend lichtje na, dan weer even verduisterd,
dan weer oppinkend. Eerst ging hij den winkel binnen beneden het doodsche
bovenhuis, het flauw verlichte manufactuur-winkeltje. Dat was vroeger hun sein om
't licht op te steken: Wim ging dan de kamer uit om de krant uit de bus te halen, en
zij stak terwijl de lamp aan. Nu bleef 't alles donker... 't Postlichtje ging verder... even
later zag ze het de brug overkomen, rijzen en dalen over de dubbele ophaalbrug.
Wat was 't leven nu leeg, nu de ziel, de kern eruit weg was... en al die dagelijksche
dingetjes eentonig en doelloos - én pijnigend door de herinnering....
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Er was een gemorrel aan de bus, en vlakbij-grooter kwam het postlichtje voorbij
de raam.
Nu was 't weer avond - aanstonds moest ze weer binnen komen zitten bij Ma en
Annie;
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Ma met de krant, véél voorlezende, ofschoon ze daar anders niets van hield - maar
om háár bezig te houden, af te leiden. - Ze bedoelde 't zoo goed, die moesje, dacht
ze verteederd-even - maar zij had maar liever, dat er niet zooveel notitie van haar
genomen werd; dat ze eens een oogenblik rustig mocht zitten denken, al deed dat
óók pijn. De dokter had nu ook al weer aan Ma gezegd, dat ze afleiding móést
hebben, een betrekking, liefst onder vreemden... weg van alles, wat aan hem
herinnerde. Och, dacht ze - als ze haar meubels maar mee mocht nemen - dan was
alles haar ook 't zelfde....
De deur werd haastig opengeduwd, en een stuk wit-lichte gang brak de duistere
omgeving. ‘Zit je hiér, Vic?’ vroeg Ma's stem gedempt.
‘Ja, Ma,’ zei ze kalm. En onverschillig-gelaten dacht ze: daar is 't weer.
‘Kindje, kindje,’ vriendelijk-afkeurde Ma's volle, plezierige stem - ‘zit je daar nou
weer alleen in 't donker! Hè - je kunt hier niets zien... Waar bèn je toch?’
‘Hier Ma; - in de vensterbank.’
‘Wacht, ik zal het licht eens aansteken.’
De ballonnetjes rinkelden onder Ma's voortvarende bewegingen, en 't gas plofte
aan. Ma stond midden in den plots avond-verlichten salon, waar de vergulde
spiegelrand en de blauwporseleinen borden en de dof-gouden lijstjes ópklaarden
op 't donker behang. Ze had een groot vel papier in de eene hand. Een flinke, wat
statige, goedgevormde vrouw was 't, niet te gezet - even vijftig was ze, en haar
donker haar grijzend - maar de keurig-zwarte katoenen huisjapon, met zwart kant
gegarneerd, sloot nog strak om de volle buste. Haar blank frisch gezicht, met een
klein veegje zwart dons op de bovenlip, was knap regelmatig, en 't Groningsche
accent, eigenlijk alleen nog hoorbaar in 't uitspreken van alle eind-n's, gaf aan haar
klankrijke altstem iets pittigs, dat goed paste bij de helderbruine oogen.
‘Zie zoo,’ zei ze opgewekt - ‘nu kunnen we zien. Kijk 's hier; d'r is bericht uit
Brussel! En goed nieuws ook! Kom maar 'es hier bij 't licht, dan kun je 't zelf lezen
- doe dan meteen dat gordijn dicht.’
Tegelijk liep zij zelf naar 't andere raam, met veel geritsel van haar nauwsluitende
japon - trok vlug en krachtig de overgordijnen dicht. Ze hield níet van ingluren.
‘Zoo; - kom nu eens bij me op de canapé. Hier kun je wel zien. - Foei kindje, wat
zie je weer bleek; dat kómt van dat alleen zitten piekeren. Nou, lees maar eerst
eens.’
Gedwee-onverschillig las Victorine 't antwoord op den brief, dien oom Hendrik
verleden week had opgesteld, en dien zij onderteekend had; maar waar ze daarna
nooit weer aan had gedacht; ja - een sollicitatiebrief was het geweest aan de
directrice van eene batik-inrichting. B r u s s e l stond er boven aan 't antwoord - o
ja, te Brussel was het.... En nu las ze, dat men wel eens kennis met haar wou maken,
en dat ze dan Zaterdagochtend verwacht werd....
Ma zat in afwachting, tot ze den brief uit had.
Er ging nu toch iets gebeuren, dacht ze opgewekt, er móést nu wat actie in Vic
komen, én ze kreeg wat variatie....
Toen Victorine haar bleeke gezichtje ophief, den brief uit had, zei ze op
opvroolijkenden toon:
‘Dus jij gaat naar Brussel overmorgen. Nu hebben we nog een boel te bepraten.
Zoo'n sollicitatiereis, dat is wat nieuws voor je. Was je - ja, jelui bent 's ééns in
Brussel geweest, in een vacantie, is 't niet?’
‘Nee, - op onze huwelijksreis,’ zei Victorine zachtjes, met gebogen hoofd. En Ma,
aldoor oplettend-bezorgd naar haar kijkend, zag even een vertwijfeling van smart
komen in haar oogen, en een pijnkramp trekken door haar smal gezichtje.
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‘O,’ zei ze, verlegen - ‘Enne,’ - ze herstelde zich tot 't weer vroolijk-voortvarend
spreken - ‘nu mag je wel 's denken, welke japon je mee wilt nemen. Op zulke dingen
moet je letten bij een sollicitatie. Dat aardige grijze wandelpakje - is dat nog goed?’
‘Ik geloof het wel,’ zei Victorine onverschillig.
‘En dan - heb je je nou wat geprepareerd op zoo'n Fransch gesprek?’
‘Nee, nog niet Ma.’
‘Maar kind, dat hadden we toch afgesproken! Je mag nu wel erg je best nog
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doen, die paar dagen. Je moet je toch behoorlijk kunnen presenteeren. - Waarom
heb je dat nou niet gedaan?’ vroeg ze vriendelijk-berispend.
‘Ik heb er heelemaal niet weer aan gedacht,’ zei Victorine loom.
‘Neen, dat is het juist - dat is het juíst,’ kwam Ma. En weer in haar toon van
vriendelijk-en-toch-flink overreden: ‘Hoor es kind; zóó gaat het niet. Je moet niet
zóó toegeven aan je verdriet - dat màg je niet doen.’ Ze stond even op om de deur,
waardoor men den koud-wit verlichten gangmuur zag, te sluiten - ging toen weer
naast haar zitten: ‘Hoor 'es kind, 't is t e e r g , zooals jij doet. Dat is, zonder dat je
't weet, je eigen verdriet voeden. Je zit maar te piekeren; aldoor; alleen - je zóékt
de gelegenheid om aan je leed te denken, in plaats dat je flink met ons meewerkt
om je af te leiden. - Je moet naar buiten, de-wéreld-in kijken; n i e t altijd naar je
eigen verdriet i n je. We doen zóo onze best om je wat andere gedachten te geven
- maar 't helpt niets. - 't Is wel héél, héél treurig, als je na twee jaar, je man verliest
-, ja, dat weet moeder ook wel, hoor kind,’ zei ze hartelijk - ‘en Willem was een beste,
een heele lieve man voor je, en we hielden allemaal heel veel van hem - dat hoef
ik je toch niet te vertellen, hè?’
Victorine knikte met tranen in de oogen even schichtig ‘neen.’‘Maar, kind, er ligt nog zoo'n lang leven voor je!’
‘Ja,’ zei Victorine toonloos; en Ma, die 't voor een instemming hield, ging met meer
overreding voort: ‘Dus je mág d'r niet zoo bij gaan neerzitten. Kijk, nou moet je 'es
góéd luisteren: die betrekking daar in Brussel, dat is nou net p r e c í é s wat je hebben
moet. P r e c í e s wat voor jou. Je hebt er niets te doen dan ontwerpen te maken
voor de kleedjes, die ze daar dan batikken. Vroeger, zou je 't een ideáal gevonden
hebben. En - als je nou maar 's een beetje flink aanpakt, flínk hóor Víc’ - en ze legde
aanmoedigend de hand op Victorine's schouder - dan krijg je 't bepááld.’ Ma, weer
groeiend in haar eigen enthousiasme, praatte druk verder, terwijl Victorine gedwee
zat onder den woordenstroom, kijkende op 't Fransche hoofd van den brief.
‘Ja, je krijgt het bepááld,’ herhaalde Ma. - ‘Of je moest al een heel ongelukkige,
- een heele slechte indruk maken,’ verbeterde ze. ‘De Van Haemen's, die kennen
die directrice héél goed; - en die hebben haar ontwerpjes van vroeger, van toen je
nog thuis was, laten zien. En ze raadden mij, om er ook een paar op te sturen - je
weet wel, die gestyleerde paarse vogel; - och - dat beest met die lange nek - Die
vonden ze zoo mooi - En nog een paar,’ zei ze, even zinnend. ‘Nou, en dat heb ik
gedaan. Erg aardig van de Van Haemens, om zich zoo voor jou te interesseeren,
he?’
‘O ja,’ zei Victorine.
En Ma, wel merkend hoe toch al haar praten weinig doel trof, voelde haar
opgewektheid weer dempen.... Ze was even de draad van haar redeneering kwijt,
en begon nu maar over wat haar te binnen schoot:
‘En nu heb ik gedacht - wie moet er nu met je meegaan. Ja kind, - kijk 'es - 't was
natuurlijk het eenvoudigste, als ík meeging, en -,’ zei ze met wèlgemeend-hartelijke
stem, die Victorine even de oogen naar haar deed opslaan - ‘je weet wel, dat ik
gráág zou willen, och natúúrlijk! Maar 't is toch wèl een bezwáár, dat ik absoluut niet
meer tegen sporen ken. - Als 't nou nog alléen duurde, zoolang ik in 't spoor zit dan was 't ook al niet gezellig, maar.... Maar je weet 't eigenlijk ook net zoo goed
als ik, dat ik òòk in Brussel nog aldoor miserabel zou wezen - je weet: dat komt
onvermijdelijk zoo - en als je daar dan nog op mij moest passen ook, in plaats dat
ik jou tot gezelschap ben - of als ik de heele dag in een hôtel te bed lag, dan zou jij
je in zoo'n stad nog eenzamer voelen. ‘Dus’ - aarzelde ze even - ‘nu moest Annie
maar....’

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Maar Victorine wel voelend Ma's innerlijke bezorgdheid voor ‘'t kind’, de vier jaar
jongere zus van net twintig, die soms nog zoo wild kon wezen en zoo
onbedachtzaam, zei nu met klem ineens, dat het volstrekt niet noodig was, dat ze
heel best alleen kon. Waarom niet? ‘En ik ga heusch l i e v e r
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alleen,’ zei ze dringend, en in haar oogen lichtte een vreemd-sterk verlangen.
‘Ja...’ aarzelde Ma - ‘enfin... misschien.... Nu, daar spreken we nog wel eens over.’
Ze nam zich voor, zwager Hendrik te raadplegen, de goedige vraagbaak in alle
moeilijkheden.
‘Nu mag je vanavond je kleeren wel eens goed nazien.’
Er werd getikt.
‘Ja Rika, ik kom bij je. - Ga je meteen mee naar binnen, Vic? Doe dan even hier
't licht uit, wil je.’
Ruischend en bedrijvig ging Ma's flinke figuur den salon uit, de deur openlatend;
en langzaam stond Victorine op, zuchtte eens, - draaide het licht uit, en volgde haar.
Oom Hendrik vond er niets tegen dat Vic alleen zou gaan. 't Was zelfs wel héél
goed, beredeneerde hij, dat ze nu al dadelijk heelemaal zelfstandig moest optreden,
om haar bagage moest denken en zoo - dat leidde de gedachten weer wat af. En
't maakte bij de sollicitatie óok een flínker indruk.
Hij gaf haar 't adres van een goed hôtel mee.

II.
't Was Vrijdagmorgen. Om 9 uur ging de trein, en om half negen kwam het rijtuig
voor. Ma en Annie brachten haar weg.
Het rammelend hotsen van het rijtuig op de groote keien van de Haven maakte
spreken moeilijk, en ze zwegen dus alle drie. Victorine's slanke figuur in den langen
parelgrijzen stofmantel met het nette grijze ruigvilten hoedje op, leunde moe tegen
de kussens. Dof rustten haar blikken, al weken bijna niet door slaap verfrischt, op
de effen gracht, die glansde in de ochtendzon. Ma, opgewekt en keurig-correct
in-het-zwart tegenover haar, zag haar naar buiten kijken; gelukkig! dat was toch al
iets anders dan die vreemde sufheid van de laatste weken. De reis móést haar
goeddoen.
Het was een Octobermorgen van dauwblinkende helderheid. De huizenrij aan
den overkant stond vochtig in het ochtend-waas, met zacht lichtblinken langs de
gevellijnen. De boomen ragden ervóor, met hier en daar nog een teeder-tintig blaadje.
Klaar blonk de straat in den jongen morgen.
Van de gezond-frissche lucht kwam nu en dan een vleugje 't portierraam binnen,
bettend Victorine's heet slapeloos hoofd. Het maakte haar loom; ze sloot de gloeierige
oogleden, en voelde éven weldadig den wind erop - versufte toen, en bleef zoo
zitten in de vage doezeling van de koelte, die de zachte witte veer op haar hoedje
in voortdurende verplooiïng streek. Ineens was het gelijkmatig ratelen van 't rijtuig
uit - stapvoets klompten de paardepooten op hout; de brug; - even sloeg ze de
oogen op, en zag iets van zonnige bláúwe lucht en koud-blauwe rivier, en in wazige
verte als een doorschijnend blaadje dof-glanzend zilver het zeil van een schip...
toen sloot ze de oogen weer, afgemát....
Een oogenblik later stonden ze stil voor het stationnetje.
Ma nam het kaartje, gebogen sprekend voor het loket, terwijl Annie en Vic stil
wachtten terzij in de tochtige gang. Toen gingen ze met hun drieën de kleine
wachtkamer door, op 't perron. En terwijl Ma iets aan Annie zei, kwam 't ineens op
in Victorine: dat zij nu met den trein weg zou gaan, op réis, nú... maar 't geheel
dóórdenken, 't be-grijpen kon ze niet..... Vreemd voelde ze de frischkleurige
ochtend-omgeving om haar heen staan, vol klare lachende zon, en zelf stond ze
erin, dof en bot...
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Daar kwam de trein, die gerangeerd had, langzaam achteruitrijdend terug, hield
remmend stil, met gesis stoom uitlatende. Ma liep naar voren om een coupé te
zoeken. Victorine en Annie volgden met het valiesje, in het warrig op en neer geloop
van de reizigers, 't rommelig gerij van de karren. Daar stond Ma stil.
‘Hier heb je een leege Niet-Rooken. Ans, zet jij 't valiesje even op de bank - Nee,
niet in 't net - zóó; zoo is 't makkelijker met overstappen.... Nu Vic,’ - ze pakte haar
hand, en zoende 't wit ingevallen gezichtje - ‘góéje reis hoor, kíndje; en hóúd je nou
flínk hè?’ zei ze aandringend-vragend. ‘En voorzichtig - op straat - jaa, 't is daar zoo
druk, en je kijkt zoo weinig uit - Zul je er asjeblieft om denken; goed voor-
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zichtig wezen, kindje? Heusch?’ vroeg ze nadrukkelijk ín 't rondom stoom-gesis....
‘Uw kaartje dame?’ kwam een conducteur, met iets ambtelijks in zijn stem.
Victorine gaf het; en nú in 't besef toch van weggaan, kwam 't gezichtje snel naar
Ma's blanke, gevulde wang, en gaf haar en Annie een zoen. Ma's oogen werden
vochtig. ‘Dag kleine Vic,’ zei ze nog eens en kuste haar innig en haastig - want de
conducteur stond te wachten. Victorine stapte in, en het portier bonsde dicht. Daar
zat ze achter het raampje, alleen in de coupé.
En Ma, die haar zoo doodsbleek en mager daar zag vóór 't roode
fluweelbekleedsel, werd erg ongerust. Was 't toch niet onverantwoordelijk, dat ze
dat kind, zóó, alleen maar liet trekken. Zou ze....
Maar de conducteur floot, en met een heel beklemd hart knikte Ma nog eens, en
nóg eens haar innig toe.... En Victorine glimlachte eventjes terug.
De trein vertrok.
Toen de trein begon te rijden, had Victorine besef, dat ze nu wilde overdenken, waar
ze heen ging... wat ze doen moest... hoe dat nu alles was.... ‘Brussel’ dacht ze dof;
en ze zei 't: ‘Brussel’ - maar 't was een klank zonder beteekenis. Bot keek ze voor
zich; en naar buiten.... In alles was een zonderlinge strakheid en onwezenlijkheid:
de boomen, de vreemd-lichte blijde weiden, de blank-glanzende koeien en de
zondoortintelde blauwe lucht. - En toen haar oogen, moe, zich sloten, was die sterke
spanning ook in haar hoofd, - alsof daar een leege schemerige zolder lag, die
dof-houtig dreunde van 't rhythmisch, ver-àf druischen van den trein - een trillende
vloer, die den voor- en achterwand van haar hoofd al maar verder uit elkaar duwde....
Zoo bleef ze maar zitten, met de oogen dicht, nog half-bewust soms luisterend naar
't telkens weer even hout-gedeun.... De trein remde, en stond stil voor een klein
stationnetje. Den naam zei ze zachtjes vóór zich, bevreemd dat ze dien nog
bedenken kon. Ze zag de koude heldere herfstzon op den zijkant van 't gebouwtje
lichten.... Vreemd-wankel was die heele wereld buiten, als een tooneeldecoratief,
dat zoo weer kon wèggaan.... Het gaf een licht, een open gevoel in haar hoofd, als
ze probeerde er over te denken - alsof het een leege ruimte was, open, waar haar
gedachten uit wegzwierden, onvatbaar.... Ze sloot weer de oogen - en bleef
gedachteloos zitten. De trein ging verder. Even wou ze bedenken: aanstonds blijven
in dien trein... of overstappen.... Maar haar gedachten verijlden weer naar alle
kanten.... Ze zou wel zien, vónd ze....
Weer remde de trein. Zwolle. Ze keek op: vlak voor haar aanschuivend het groote
grijze station. Nu opstaan - het valiesje - uitstappen. - Vanzelf, werktuigelijk ging
het alles - en zóó, als een gedachteloos ding, zag ze, één oogenblik, daar haar
lichaam loopen met de mee-gaande menschen. - Naar 't derde perron. Daar stond
de trein klaar. Er was een bordje R o t t e r d a m . Ja. Daar instappen.
Toen zij zat, trokken haar oogen weer dicht. Er kwamen meer menschen - zij
voelde ze langs zich schuiven, maar bleef, de strakke gloeiende oogleden stijf
gesloten, zitten in haar hoekje. Een conducteur vroeg de kaartjes met een vreemde
verre stem.... Even moesten de oogen nu wel open, en ze zag het voorbijgaand
geleef in den Octoberdag.... 't Portier sloeg dicht - er kwam zwaar een drukkende
verdooving op haar, en, met het hoofd achterover op 't rugkussen viel ze in slaap....
Toen ze weer wakker werd, was voor haar half-open oogen de oudkleurige
omgeving van het Utrechtsche station; en menschfiguurtjes dwarrelden.... Een
donkere gedaante stapte uit, langs haar.... Er waren lichte kinderstemmen.... Toen
soesde zeweer weg....
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Klare morgenlucht woei haar in 't gezicht, toen ze weer ontwaakte. De coupé stond
open, en was leeg. Juist kwam er een conducteur voorbij. ‘Allen uitstappen,’ riep
hij, toen hij haar zag zitten, en Victorine stond op. Op het al leeg geworden perron
zocht ze den uitgang, en weldra liep ze, mat door haar geheele lichaam, in de
popelende tintelende zonneschijn langs de kleurenblijde Maaskade. Maar al dat
zonnig leven stond buiten haar, om haar heen - branderig-
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warm, en soezerig in 't hoofd, zag ze het frissche waterleven en den
strakblauw-welvenden hemel en de klare stad aan den overkant, met ervóór 't
gespriet van masten in de zonlucht en tikjes bewegend wimpelrood, en hoorde ze
't koud geklink van hamers op ijzeren bouten. Nu en dan kwam vlak langs haar een
sleeperskar, laag, langzaam, en met veel hotslawaai, maar het lawaai was haar
loom van klank en vreemdloom uitwijkend, als was 't niet nét-op-tijd, zag ze op de
bok den hotsenden voerman in zijn helderbezond blauwe kiel, die bewoog in den
frisschen wind. Maar alles was onwezenlijk als een visioen, al voelde ze wel de
frischte, die plaste om haar verreisd gezicht.... Ze ging langs de teerkleurige en
woelige Geldersche Kade, en kwam aan het Beursstation. Onder het opklimmen
van de trappen kwam in haar even-verhelderd hoofd de gedachte, dat Ma vanmorgen
zoo gezegd had, dat ze daar wat eten moest; en in de Restauratiezaal bestelde ze
iets, en begon het op te eten in het plotse gevoel van honger; maar vóór het op was,
stond het haar tegen. Achter het bordje met de twee reepjes brood bleef ze zitten,
de oogen gedachteloos op een reclameplaat aan den overkant-muur. Er was niemand
in de holle zaal met den verveloozen vloer en de kilglimmende tafeltjes, waar het
wee-muf rook naar uitgedoofde eindjes sigaar en tabaksdamp. Van-achter het buffet
klonk het klikkend geluid van kopjes- en lepeltjes-omwasschen. Soms liep even een
kellner over den houten vloer, of klonk 't verre geluid van een trambel of een zwak
geroes uit de drukke stad beneden. Het station zelf lag doodstil in den middag.
Maar langzamerhand kwamen er meer menschen; de zware houten klapdeur
kreunde telkens weer open, en veel vreemde lieden voelde ze nu om zich heen
praten en bewegen. Tot een glazen buitendeur openging; aanzwellend stoomgeraas
en de doffe dreuning van binnenstoomenden trein drong in de kamer; en hard een
portiersstem: ‘IJselmonde, Barendrecht... én Antwerpen,’ hoorde ze. En werktuiglijk
gehoorzamend stond ze op en ging mee in den vreemdendrom door den nauwen
doorgang waar de kaartjes geknipt werden; en stapte in den coupé vóór haar.
Er was maar éen plaatsje nog open; in 't midden van de éene bank. Zoo in de
kleine tusschenruimte recht overeind zittende, voelde ze pas de doodmoeheid van
haar lichaam. Haar oogen trokken ook weer dicht, en ze poogde wat te rusten,
achteroverleunend, maar benauwd zat zij tusschen twee breede heeren. Rondom
was druk gepraat van mannestemmen; ze had bij het instappen er niet op gelet, dat
het een coupé vol heeren was; en 't kon haar ook niet schelen.... Flauw klonk het
druk spreekgeroes - een verpletterende moeheid drukte haar leden, een pijn-doende
afmatting, die de spieren rekte in foltering. Zoo zonk ze weer, half zittend, half
leunend, in haar verdooving, en al-door was lám-hamerend het dreinend gedeun
van den boemeltrein onder en om haar, en de opdringende ellebogen opzij. Overal
stopte de trein; telkens was het weer de vermoeiende schokking van 't remmen....
Na een lange poos kwam er wat verruiming; haar armen werden vrij, en even
bewoog ze, met gesloten oogen, haar lichaam in een wat gemakkelijker houding.
Toen sloeg ze de oogen op. Midden in de coupé stond een heer zijn jas aan te
trekken. Haar blik viel ook even naar buiten, en inééns, met een schok, was ze
vreemd-wild wakker. Wónderlijk helder zag ze daar de lage lichte tuintjes en vaarten
en witte brugjes van bij-Dordrecht, laag onder de wijde glans-lachende zonnelucht.
Een man trok een schuit door 't stille gladde vaartje, en alles, alles was verheerlijkt
als een hemelwei in 't glorieuze tintelende licht. Zóó, p r e c i e s z ó ó als toen met
hem op haar huwelijksreis.... Nú leek het een betoovering - met strakke oogen en
ontzetten halfopen mond staarde ze naar het satanisch visioen.... Het trilde voor
haar als een ijl panorama-doek.... Wèg was het... de trein remde, en daar stond het
schaduwig net station van Dordrecht; een lange schoon-gewasschen steenen-muur
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met wit-stijf gegordijnde deuren. Alleen bleef i n haar hoofd het huiverig-onwezenlijk
gevoel, strak in even-beving.
Zoo bleef ze verbijsterd zitten, nog lang
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nadat de trein weer uit het station was, nu een poos versuft, zonder bewust-zijn
zittend; dan bij vlagen al hélderder in het verleden, als vastgehouden in een
wonder-lichten droom. Met een zonderling behagen gaf zij er zich aan over: Nu was
het, ja, 't wás wél zoo licht weer - zoo goed - o, nu reed ze weer over die lange lange
spoorbrug, en zág het groote wijde watervlak met zon-zilveren glansplekken. Wat
was het licht en teederkleurig. - - Zie, zie, 't eindhuisje van de brug, en de oude man
er bij - ja, diezelfde man nog - Het was als steeg de gékke lichtheid duizelig dóór
haar schedel op - en even moest ze de oogen sluiten.... En zonder dat ze 't voelde
of wist, kwam weer de verdooving een tijdlang over haar.... Maar o! daar was 't weer
- ja, ja: L a g e Z w a l u w e op 't oude stationsbord - die áárdige naam - O het ijl
genot, het hel genot, het leefde nu licht in haar hoofd - laat het levendig, láat het
blijven!...
Nu de ruige bruine hei... dat boschje, ja - ze dacht wéér: is dit nu al België, 't
vreemde land, 't gele land van den atlas? En ze vroeg het weer aan Hém: ‘Is dat
nu al België?’ O! en Hij antwoordde zoo zacht lachend.... En toen boog zijn lief
gezicht vlak-bij naar haar toe, dat zacht-glanzend blank gezicht met den snor, zoo
liefdevol - en zij, zalig glimlachend wachtte zijn kus....
Een harde cynische lach knarste - ze kromp ineen... kwam langzaam tot zichzelve.
O, 't was maar één van de heeren, die op op de bank aan den overkant zachtjes
zaten te praten... en wreed ontnuchterd zag ze de werkelijkheid, de troosteloos
verlaten wereld weer....
Maar alle slaap was uit haar geweken; klaar wakker en stervens-moe bleef ze
zitten uitzien.... Wat duizelde 't, wat glitterde 't in haar hoofd; - - of er kralen door
vlogen in bliksem-geglinster. - - Ze sloot de oogen. - 't Werd een zwaar-wild spoken
in haar hersens - óp en neer, óp en neer, met het dreunrhythme van den trein mee.
- 't Werd duidelijker zichtbaar, wat daar bonsde in haar donker hoofd - - o! 't was
zijn gezicht, zijn blank gezicht met den liefdelach.... Maar ineens puilden de oogen
op, en de mond ging open - - en o God! in ijzige ontzetting zag ze 't: bloed, bloed
stroomde óm alles, en de puiloogen smeekten, van 't bloed roodig beloopen - aldoor gudste het door, rhythmisch-dreunend, en 't werd al donkerder, 't bloed, - of
't stolde tot sidderend-geronnen waden, - - - zijn smeek-oogen zagen er nog éven
door....
Toen voelde ze niets meer.
‘Pour Bruxelles changer!’ riep de conducteur. Ze ontwaakte huiverig. Dit was dan
het vreemde land, en de menschen van vreemde taal. Haastig werd ze naar een
gereedstaanden trein gejacht. De portieren klepten weer dicht, en voort ging het
weer, met stijgende snelheid. Eerst een poos door de stad. De huizenrijen werden
al donkere silhouetten in het verbleekende licht. De stoomfluit van de locomotief
gilde woest; de slingerende trein werd wild meegesleept. Aan den roerloozen hemel
was nog een streping van roode vegen, breed uit-veerende. Daaronder lag het
schemerige onbekende land, waarover de nacht daalde.
Dit was het laatste wat ze zag. Toen viel ze in slaap.

III.
Het schokkend rijden over klinkende wissels deed haar ontwaken. Aan beide kanten
van een breed zwart emplacement, waar de trein midden-over reed, was de joelende
lichtzee van een groote stad. Lange guirlandelijnen van lichten, rissen eenzelvig-blijde
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lantarens zag ze onder de nog vaalblauwige lucht, en het zacht-gulden glanzen van
een rij dichtbije, warm-verlichte ramen. Op het emplacement de groene en roode
seinlichten, huiverende schijnsels werpend op de rails, die even daar opglommen
uit den zwarten bodem van 't vreemde land. En nu klaarder wakker, zag ze in den
duister een trein rangeeren; een locomotief langzaam met fel gesis te voorschijn
rijden uit een zwartgerookt gebouw - voelde ze zich naderen tot een vreemde
metropool, - en daar zou ze wonen.... De koude wind vanover de donkere wereldstad
woei door 't halfopen raampje binnen bij 't wendend wisselschokken. 't Was
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alles zoo vreemd - en in een lichte verwondering dacht ze: was zij in déze stad met
Hém geweest?
Maar de trein remde; lantarens schoven áan langs het coupéraam - ze was aan
't eind van de reis.
Victorine pakte haar bagage bijeen, en stapte uit. Ze zag nu, dat de trein buiten
het eigenlijke station stond, vóór haar lag dat met zijn mat-verlichte bogen, in de
dreigende zwartheid rondom. Daarheen was de trek van de donkere menschjes,
die met haar uit den trein kwamen. Met haar koffertje en parapluie in de hand liep
ze met hen mee. Was dít nu Brussel - waar ze samen waren aangekomen, dien
Aprilmiddag? Ze herkende niets. B r u x e l l e s - N o r d stond daar een bord. - O, 't
was dus een ander station. Dit was álles vreemd.
Ze kwam onder de groote overkapping, in 't schaars-verlichte. Langs den bleek
beschenen muur liep ze van het kolossale gebouw, dat omhoog te loor ging in de
donkerte. Een deel van de menschen verspreidden zich als zwarte vereenzaamde
figuurtjes over de duistere perrons, waar hier en daar een stil brandende lantaarn
wat schijnsel wierp; de meesten echter gingen naar den Uitgang. Hen volgende
kwam Victorine in eene wijdwelvige vestibule, vol avondschaduwen. Daar werd haar
retourhelftje afgebogen; en na door de glazen deur te zijn gegaan, stond ze er,
midden in de onmetelijke stad. Op de stoep, voor 't station, was het rustig wachten
van drentelende commissionairs en een paar pratende koetsiers, een donkere kalme
strook, afgezoomd door een rij fiacres. Daarvóór schoot het alles door elkaar; één
bewegende massa, beangstigend druk onder de lichtbibberingen der koud-witte
booglampen: fietsen, snelle rijtuigen, en de gier-gonzende electrotrams met luid
geklingel en aandreigende roode en gele lichten. Ertusschen-door vlugge heeren
met zwierigen stap. - - Met het kolossale station achter haar stond ze met het koffertje
in de hand vóór het opglimmend, stil-vijandig gedwarrel, waar ze in moest. Er
kwamen al witkielen, commissionairs op haar toe; boden hun diensten aan in een
ratelend Fransch, met drukke mimiek; hunne gezichten vlak bij het hare beangstigend, - of ze onder een volk van wilden was. - ‘Non, non,’ herhaalde ze
schichtig; maar bleef doelloos nog even staan.
De strokende avondwind bracht haar tot zichzelve. Ze voelde nu de nieuwsgierige
oogen van de wachtend-slenterende bestellers op zich gericht. En in een opklaring
stond haar nu ineens weer helder voor oogen, wat ze doen wilde; wat ze al dadelijk
had bedacht, toen Ma van Brussel sprak: ze zou niet gaan naar het hôtel dat Oom
Hendrik had opgegeven, maar naar hún hôtelletje, het kleine eenvoudige hôtelletje
van de huwelijksreis. En plotseling weer zichzelf meester, liep ze naar het naastbije
rijtuig. ‘Rue du Musée’ zei ze tot den koetsier.
Daar ging het nu door de avondstraten. Vaag voelde Victorine het licht en 't
gewarrel waar ze snel doorheen ratelde. Eén gedachte maar had ze; een
vlijmend-heimweeïge, een zalig-folterende gedachte: dat kleine hôtel; die kamer....
Maar bij dat terug-denken, begon ze vanzelf ook wat meer op haar omgeving te
letten. Ze zag nu, dat ze reed over een heel breede straat, met aan den eenen kant,
schaars verlicht, groote gebouwen, meest gesloten. Aan de andere zijde waren
boomen achter een groot hek - donker; zeker een park. Maar nu was dat park uit,
er lag een breed plein aan dien kant, stil en duister, waarover een electrische tram
aanlichtte. En dat plein voorbij, was ze plotseling op een hellichte drukke plaats, vól
koper-bellende trams, vertrekkende en wachtende. In 't midden een groot donker
standbeeld voetstuk. Nu weer een zwenking rechts - tusschen een paar zuilen door;
en ze was weer in de schemerige stilte.... Het rijtuig stond stil. De koetsier klauterde
van de bok. ‘C'est ici, Madame. - Rue du Musée.’
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Victorine stapte uit en betaalde. Ze nam haar koffertje in de hand, en keek rond.
Stille hooge huizen met licht voor de ramen. 't Leken wel allemaal café's of hôtels.
Hulpeloos keek ze rond in de zwijgende vreemde straat. Waar moest ze nu wezen.
De koetsier was al weggereden. Had ze hem toch maar den naam van 't hôtel
opgegeven.... Hij was toch een vréemde, wist niets van haar....
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Ze liep een eindje door; en daar stond het: H ô t e l d u M u s é e . Ze herkende 't
heelemaal niet: geen marquises, geen stoeltjes buiten - maar natuurlijk: 't was nu
winter. Toch was het eenontnuchtering, dat n i e t s herkennen. Aarzelend schelde
ze aan de Hôtel-ingang.
Na een oogenblik kwam achter de glazen deur een vrouw aan, een breed mensch,
met ros slordig haar en een grof gezicht, in katoenmeidebont zonder schort. Victorine
kende haar niet. 't Was niet de propriétaire van vroeger. Ze deed de deur open, en
keek de late bezoekster onaangenaam-onderzoekend aan.
‘Madame’ - stamelde Victorine, ineens bedenkend dat ze Fransch moest spreken
tegen deze vrouw, - ‘avez-vous une chambre pour moi, cette nuit?’
‘Oui, madame’, was 't antwoord met onverwacht-gracieuze stembuiging. ‘Veuillez
entrer, madame? Donnez-moi vos bagages, s'il vous plaît’ - en met zwierige
behendigheid greep ze 't koffertje, en ging elegant-bedrijvig Victorine vóor.
In spanning volgde die. - Niets viel haar op als bekend - maar ze w i s t toch, dat
ze hier toen samen waren gekomen, toen, in het vól besef van hun geluk - híer
hadden ze geloopen, in deze gang. Ze keek bevreemd naar de muren, wit belicht
door 't gas, zocht iets van herinnering... toch met schuwe oogen.... Maar de muren
stonden vreemd en koud, stil gehuld in schemeringen.
‘Madame désire voir sa chambre d'abord?’ vroeg de vrouw, zich omkeerend. Ze
had toch geen ongúnstig gezicht, dacht Victorine - grof alleen....
‘Oui.’
De kamer!... Ze wilde vragen... om diezelfde kamer..., maar ze durfde niet - kon
't niet... En toch moest het....
De vrouw-met-het-koffertje ging haar vóor, een schemerige trap op.... Boven zou
ze het zeggen, dacht ze, en drukte de pijnlijk trillende lippen op elkaar in vasten wil.
- Ja, dat was nog dezelfde zeilen traplooper, met donkerroode blaadjes op den rand
- waar ze 's morgens samen over liepen naar beneden, hij voor haar uit.... En op
de overloop zag ze in den schemer een grooten spiegel weer, met dof vergulden
rand; en een palm er-vóór. Even verscheen dat in het schijnsel van 't gaslampje op
de duistere gang - flauw belicht doemde het roerloos uit den donker op.
Victorine voelde haar hart sneller slaan - nú moest ze 't zeggen.... Daar draaide
de vrouw vóor-haar de deur open van een kamer in de gang. - ‘Attendez un moment
madame - je vais allumer la bougie’ - en ze dribbelde naar binnen.
De kaars lichtte aan, en Victorine kwam nader. Neen, dit was niet dezelfde kamer.
- Anders van ligging ook. - 't Moest aan het einde van een gang wezen.
En plots, hóe moeilijk ook, zei ze 't: 't was, of het hémzelf gold, - zou ze zich door
lafheid laten weerhouden, om naar iets-van-Hém te gaan -: ‘Ik ben hier vroeger
eens geweest’, begon ze, met haast vijandige resoluutheid - en zich bedenkend:
‘J'ai....’
‘Awèl, awel’, riep de patronne uit - ikik kan bel Vloamsch klappen ook! Zeg gai 't
moar Vloamsch!’
‘O’, zei ze - en wat minder moeilijk werd het nu - ik ben hier eens geweest - op
een kamer aan de straat, en - en daar was gas - geloof ik,’ zei ze hulpeloos....
D i e z é l f d e kamer wou ik wel graag hebben. - Als 't kan’ - En ineens schokte de
beklemmende gedachte in haar op: als er al een ander die kamer had....
‘Ah bel jao - très bien, Madame. - Ge mient nummer twoalve! D'r es bagages van
'n meniere, moar die 'n es d'r zelf nog nie geweest. Hij komt van den oavend. - Moar
hij kan ook wel op 'n andere kamer, áh bah já! zulle. D'r es ploatse genoeg in dezen
seizoen.’ En ijverig-bereidwillig schommelde ze aan Victorine voorbij, de deur weer
uit - en Victorine volgde door de halfduistere gang, waarvan de wanden gehuld
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waren in een vreemd waas van schemer.... Aan den drempel van de eind-deur bleef
ze wachten in heilige ontroering.
De vrouw stak het gas aan. Het melkglazen ballonnetje wierp zijn koud licht over
't vertrek. En met bevenden schroom waagde Victorine het, rond te zien....
Een lichte bevreemding kwam over haar.
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Was dat nu d i e kamer? Haar schuwe blik, die met angstige haast langs alles gleed,
werd aandachtiger.... Ja, nu zag ze toch iets bekends...: de fauteuil, die kleurig
bekleede - die herkende ze nu - ja... dáár zat hij dan te wachten tot zij klaar was om
mee naar beneden te gaan 's morgens.... Haar lippen trilden.... En tegen den muur,
dáár, hun bed....
Pijnlijk-zenuwachtig speurde ze verder... neen, niets meer. - Een waschtafel, voor het raam nog een één-persoons ledikant onder een helwitte sprei....
Die leege stoel, en dat bed, dat was alleen de herinnering....
Met een blaker in de hand stond de vrouw te wachten. Victorine knipte haar valies
open.
‘Ha, ge wilt deze kamer? Ze es schoone niewoar, partekelier schoone - en dan
't uitzicht te morgens. Da' roam geeft op 't gerskampke voor de Bibliotheek. Ge moet
't zien!’
Victorine knikte, verlangend, dat ze heen zou gaan; zei, dat ze moe was, érg moe
van de reis. Ze wou maar dadelijk naar bed. ‘Awel awel; madame ziet er ook zeere
geëxtenueerd uit.’ - Wou Madame nog nie' wa' eten? Nie'? Morgen vroeg wekken?
Nie'? Dan den goe'nacht, madame.... En met een sierlijken buiggroet wendde ze
zich naar de deur en ging heen.
In een pijnlijk star willen: dáár nu nog éens te liggen, ontkleedde Victorine zich
haastig en draaide het licht uit. Toen, báng in de plots verduisterde mysteriekamer,
legde ze zich te bed.
Ze was héél wakker. Een flauw licht waasde door 't vertrek vol duisternis. De twee
lancastergordijnen boven het maanwitte bed vlakover waren groote bleeke plekken.
Even trilde de lichtglans erop, als de wind de lantarenvlam buiten bewoog. En daar
in den donker, naast de waschtafel, schemerde de stoel. Een schaduwing van buiten
vaagde op 't gordijn erboven, op en neer, op en neer. Het was doodstil....
't Werd doezelig in haar hoofd - het pijnlijke zonk weg. Over haar kwam een
vreemd behagen... veilige warmte.... O... een koesterend geluk... zacht tintelend
geluk was daar bedwelmend... het streelde om haar, liefdevol... o het zoet...
omvangen... van Zijn armen.... Een glimlach gleed zalig over 't uitgeteerd gezichtje....
O die zachte lieve Wim... nu was het weer g o e d ... alles weer vreemd-heerlijk
g o e d ... ja tegen hem aanvlijen, heelemaal... het hoofd aan zijn warme borst.... En
ineens - een heete liefdesverrukking, een woest gloeien laaide in haar op. Onstuimig
preste haar lichaam vooruit, duwden de lippen naar voren, en met een
diep-ademenden zucht sloegen haar armen wild pakkend om hem....
O!...
Met een dierlijken gil vloog ze overeind - smeet de dekens neer in afgrijselijken
schrik. Wilde ontzetting strakte uit de krankzinnige angst-oogen, uit het mager-witte
gezicht met de fladderende haren....
Een ijzig lijk had ze in haar armen gevoeld....
De doodskou voelde ze tegen haar buik nog, tegen haar beenen - ze rukte het
dek af, sidderde ineen, - sperde dan de holle oogen, rekte den mageren hals, - keek,
kéék dol-angstig in alle hoeken van de kamer.... O - en áchter haar!... ze smeet het
angstdoorkrampte hoofd om - vóelde aan den wand.... Er was niets dan vreemde
duisterte.... En toch, het loerde - het leefde - het naderde al-om.... Ze greep de
dekens naast haar.... De adem hokte in haar keel. - Dáár - vlak-over - i n de kamer:
een graf - een sneeuwgraf in den maneglans - het bewóóg....
De armen stokten langs haar neer. - Er bibberden spokige glansen - het
sneeuwdek bewoog.... Toen fluisterde ze: ‘Wim... kom maar bij me... ik ben niet
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bang meer... als j i j het bent... BÉN jij het?... Roerloos wachtte ze.... Toen weer de
fluisterstem anstiger smeekend: Wim... ik wacht zoo op je....
Daar wakkelde de lantarenschijn over het bed - verlichtte de nopjes van de sprei.
Een rijtuig rommelde in de verte....
Ze kwam tot zichzelve - de angst-aanjaging der kamerdingen zonk weg - stom
en roerloos en eenzelvig stonden ze daar weer. De koortsige sperring in haar oogen
kalmeerde - ze durfde haar lichaam te bewegen; veegde het kille zweet weg, dat
ze op haar voorhoofd voelde, en dwong zich, neer te gaan liggen,
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de oogen te sluiten. Zoo bleef ze een poos gedachteloos, en dommelde in.
Onrustig werd ze wakker. De stille kamer stond bleek-doorglansd in den nuchteren
dag, die zeefde door de gelige gordijnplekken.
In haar borst preste een benauwing. - Ze keek rond, naar de meubelen, star in 't
vreemd-nuchter licht - de meubelen, die haar toch wel bekend wisten.... Wat een
ziekelijk wee gevoel.... Ging ze ziek-zijn - in deze kamer ziek-zijn?... Stil achterover
liggend bedacht ze 't... och, hier of ergens anders.... 't Weeë gevoel rees; en ineens
een onpasselijkheid, die opschoot naar haar keel.... Zoo weinig mogelijk bewegend
tastte ze onder 't kussen naar den zakdoek; drukte dien vóor den mond.... 't Was al
voorbij.... Gewoon wat misselijkheid... daar scheutte het weer op... en in al haar
lusteloósheid moest ze toch even denken:... vreemd... ze had toch niets gegeten...
ze had nooit last van zoo-iets... nóóit... alleen, ja, toen... verleden jaar. De pijnlijke
herinnering aan het heerlijke hopen dier dagen weede door haar hoofd.... Daar was
het weer....
En terwijl ze 't hoofd bukte, ineens, flitste 't vermoeden - bijna niet-gedurfd... neen,
dat kón niet - Zij was nu alléén voortaan, met haar herinnering, het bleeke leven zoo bleef het nu al-tijd immers.... Maar toch... áls 't eens.,. 't kón toch.... Een diepe
aandoenlijkheid welde in haar, als een sidderende jubel vol tranen... een kindje!...
En in een vast geloof: dat was een wonderliefdedaad van God, - vouwde ze de
handen. Maar twijfel sloop aan - 't kón niet, nú nog zóó'n zacht geluk - en schuw
zat ze overeind te denken: nee, nee - 't zou wel niet, 't zou wel niet.... Maar, o God!
- áls 't toch eens zoo was - zij met een kindje van Wim... z ó u dat zachte wonder
gebeuren, - wezenlijk?... Weer vouwde ze hartstochtelijk de handen, en in haar
vochtige oogen lichtte een wonderzachte geluksglans - Maar - maar.... Ze dorst zich
nog niet overgeven - zou 't niet wéér een nieuwe pijniging zijn, een valsche hoop?
Ze wilde zich herinneren, nagaan of 't kon - maar vergeefs boorden haar gedachten
in de donkerte der laatste weken... ze wist niets - al haar denken was aan Hem
geweest, al-door... en loom-angstig marden haar trage gedachten - bang, dat ze
iets zou weten dat haar teere hoop vernielen kon.... 't Was alles zoo traag in haar....
Als het, áls het... o God! Dan!... Maar 't was t e héérlijk, de Troost, het kind-van-Hem,
het kind van God gegeven....
Maar nu wilde ze toch weten - ja - een dokter vragen - Maar als die eens zei van
niet, dacht ze stroef-angstig.... Neen - ze moest maar wachten - vandaag nog niet
gaan.... Neen, vandaag maar niet.... O, als 't zoo was... nu wou ze 't dan eens
indenken... als God 't haar gaf - hoe zou ze ervoor leven, hoe zou ze 't koesteren
als een heiligdom, en elken dag danken, voor dát Gelúk... ze zou....
In haar ontroering kwam ze overeind, het bed uit.... Als 't zoo was... maar de
vreemde onwezenlijkheid was als een verstarring om haar denken.... Met schroom
ging ze zitten in den stoel, als op zijn schoot, en haar oogen, waarin de wilskracht
groeide, staarden op den grond. - Toen vouwde ze weer de handen; en met een
wanhopig-dringende smeeking bad ze overluid: ‘O God! geef het!’
Ze stond op, en de vreemde beradenheid bleef in haar oogen. Langzaam kleedde
ze zich, - het moest dan komen, het fatale weten, maar ze zou 't niet verhaasten.Daarna ging ze naar beneden.
Voor het buffet stond de patronne, nog slordiger dan den vorigen avond, druk-gebarig
redeneerend tegen een kellner. Victorine ging op haar toe, aarzelend - toch. Nu
stond ze voor haar, en móest wel iets zeggen: vroeg haperend, waar een dokter
woonde. En in haar hoofd kwam weer de starre beradenheid, als een fatalisme van plotse angstvlaagjes doorvleugd....
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‘Ocherm' - es Madame nie' gezond?’ D'r was 'nen goên docteur in de buurte, oh!
'nen zeer gerenommeerden docteur, monsieur Durelle, in de Rue de la Régence en, bedrijvig naar de deur loopend, daor - omme dien hoek,’ wees ze - ‘là-bas!’ Zou
ze hem niet hier doen roepen, bij Madame?
‘Neen, ik ga er maar zelf heen,’ ant-
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woordde Victorine schuw, en met een verlegen-vluggen knik liep ze snel naar de
deur, die Madame haastig voor haar opende.Zoo liep ze over het frischkleurig morgengewemel van de Place Royale.... Er was
de slaperige frischte van een groote stad in den ochtend. - Zou ze maar niet
teruggaan? Even stond ze stil. Morgenzon-beglansde trams reden af en aan - een
duf-kleurige fiaker hobbelde remmend opzij-af.... Zou ze 't maar niet uitstellen? Eerst eens rondloopen, later.... Maar áls 't toch eens wáár was.... ‘O God!’ fluisterde
ze in haar nietig gevoel van hulpeloosheid.... Het bezige onverschillige wereldleven
ging langs haar heen... en langzaam ging ze mee, verder. Het móest dan maar, in
godsnaam. En met een wanhopige vastbeslotenheid stapte ze door, snel, wou niet
meer beraden. - Maar bij elken stap was 't, of iets haar beenen moeilijk tegenhield,
- of ze een waarschuwing voelde in den wind om haar hoofd....
Toen ze ineens de koperen plaat zag, met de keurige lettertjes D r . D u r e l l e ,
schelde ze dadelijk, als in een tarten van zichzelf.
Nu moest het noodlot komen. Een vreemde kalmte gaf haar die gedachte.
Een net dienstmeisje liet haar in een stemmigschemerig salon. Daar wachtte ze;
in een vreemde stilte, die nu in die zwijgende kamer ineens om haar was, als in een
eensklaps stilstaanden avondtrein vol zwijgende menschen. - Ze zag met
bevreemden blik langs de statige pluche overgordijnen, dónker blauw in den schemer
en langs de dwarse koperen roedjes met fijn kanten vitrage, waar de menschen op
straat langsheen stapten.
Daar ging een zwaar geportièrede suitedeur langzaam open, en bedaard ze weer
sluitend achter zich kwam een jonge man uit de duisterte naar haar toe. Ze stond
even op, en met een zweempje van fatterigheid in zijn correcte bewegingen maakte
hij zwijgend een lichte buiging; ging geruischloos loopend over het dikke tapijt achter
haar om naar 't raam, en trok kalm-krachtig de overgordijnen wat open. Toen plaatste
hij zich met vragend gelaat vlak tegenover haar.
Dit was het oogenblik. En terwijl ze voor zich zag de ontzettende leegte, de stroeve
eentonigheid, die zij straks wellicht haar toekomst weten zou, zei ze 't, en keek hem
aan, als in een verte ziende schimmig 't blank gelaat, en de zwarte snor ervóor.
Hij deed, met de gewoonte-belangstelling op zijn gezicht een paar vragen. Toen
moest ze zich ontkleeden. De dokter verzocht haar mee te gaan naar zijn
spreekkamer, maar ze hoorde 't niet. Ze begon werktuiglijk, in een strakke
langzaamheid haar japon los te maken, zonder eraan te denken, dat ze voor de
raam stond, dat de voorbijgangers haar konden ziend. - Bevreemd wenkte hij haar
nu, wat meer achter in de kamer, bij hem te komen, en draaide den sleutel om.
Zakelijk keek, voelde hij, en gedwee stond zij erbij. Toen richtte hij zich op, en met
oogen vol vórschen den angst stond zij, naakt, in zijn gelaat te staren.
Hij zei, dat haar verwachting gegrond was.
Onder het bukkend aankleeden dácht ze 't, het jonge vrouwtje, dat het nu wezenlijk
zoo was... maar vátten kón ze het nog niet.... Bedaard hoorde ze naar de
raadgevingen van den dokter: ze mocht vooral niet reizen de eerste maand - en
nog meer - en veel wandelen.... Gereed met kleeden luisterde ze naar hem,
klaar-staande om weg te gaan; en ten teeken van attentie zag ze nu en dan even
naar zijn bedaard keurig-verzorgd gezicht op met haar geduldige, zacht-ontroerde
oogen.De zware deftige deur viel geruischloos achter haar dicht. Ze stond weer op straat,
in de wijde Rue de la Régence. Om haar voelde ze de teer belichte morgenstemming,
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de zon even glanzend door de blinkende ochtendwazen als een glimlach op een
betraand gelaat. Ver blauwde de schoone verrijzing van het harmonisch-veellijnig
Palais de Justice.
Maar zij wilde alléén zijn; en in die kamer, die kamer van hun huwelijk; - al wat
zij nog had van hém.... Snel liep ze voort, en haar nog weg-gehouden gedachten
braken jubelend te voorschijn: Een kindje van Hém... om voor te zorgen... zoo'n
klein lévend kindje, dat je altijd bij je had, om voor te leven en te werken.... Met een
extaze-lach liep zij langs het gewoel, terwijl de tranen over haar
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wangen rolden. O, welk een wonder licht viel er op haar leven, nu uit de vreemde
gewesten van God en van den dood dit kindje in haar was neergedaald.
En opziende in de waas-blinkende lucht, was 't haar, of zij God's glimlach zag,
die troostte met oneindige teederheid. Toen voelde ze de heete tranen van
dankbaarheid wellen in haar oogen, en met gebogen hoofd liep ze sneller door langs
den huizenkant, een klein bleek vrouwtje in de bewegende wereld, met een hart
bonzend van een nieuw en schreiensschoon geluk....
De kamer stond nog in het vreemd-gelig licht der toe-gordijnen; 't bed onafgehaald,
de gebruikte waschtafel, de snel afgeworpen nachtjapon... Op Zijn stoel ging ze
zitten - en 't was als een heilige gemeenschap met een reiner wereld, waar hij nu
in leefde, haar wachtend. Een wondere verheldering glansde in haar hart: niet meer
was de dood een afgrijselijke donkerte, maar een schoonweemoedige
scheiding-voor-een-poos - een gaan van éen naar lichter rijk. En ze zag hoe de
zachte glans van dat rijk viel over haar leven en dat van het kindje.
Een vreemde, hoog-heerlijke rust kwam over haar, al schokten door haar hart
nog bedwelmende ontroeringsvlagen. Ze vouwde de handen, en niet gewoon aan
dagelijksch bidden, begon ze maar te spreken, het bleeke vrouwtje, haar gedempte
stem vol kinderlijke eerbiedigheid en liefde: ‘God, ik dank U voor dit kindje van
Willem....’ En met de handen gevouwen bleef ze zitten denken over al dat plotse
wóndere geluk, dat komen ging - en over de onuitsprekelijke goedheid van God,
die dit wónder had gegeven.... Voór haar lag nu haar leven niet meer als een bleeke,
beklemmende eentonigheid, maar als een stil-gelaten-zijn in teederen schijn, als
leefde ze in een hoogommuurden schemertuin, waar in 't weemoedig-zachte licht
een troostend blank bloeisel schimde op den avendwind....
Gestommel op de gang riep haar terug in het dagelijksch doen. Bevreemd-even
zag ze rond - Wat was er - wat kon ze doen nu aan haar nieuwe taak? En 't schoot
haar te binnen: half elf moest ze bij de directrice van de batik-inrichting komen. 't
Was nu half tien. Energiek stond ze op. Nu voor zich halen, wat ze wilde zeggen ze moest haar bèst doen om die betrekking te krijgen. Wat was het adres? Het
moest in den brief staan - ja, Rue Violette. Ze zou beneden den weg vragen.
Zorgvuldig bekeek ze haar toilet, terwijl de wilskracht, door haar zacht-melancholische
trekken heen scheen. Ze moest er nu netjes uitzien; zorgen, een goeden netten
indruk te maken. - En héel beleefd zou ze zijn, en in élk geval de betrekking
aannemen, als ze hem krijgen kon.
Ze draaide de vervelooze deurknop om, en verliet de vreemd-belichte kamer om
het leven in te gaan.
Naar de aanwijzing van den kellner liep ze de nauwe, steile Montagne de la Cour
af. Haar effen oogen zagen nu weer rustig de stad om haar heen; de oude geveltjes,
de blinkende uitstallingen der groote-stadswinkels. Langzaam trokken twee paarden
een zware omnibus naar beneden, terwijl de lompe remplank voortdurend tegen de
breede wielen schuurde. Victorine herinnerde zich hoe haar dit was opgevallen,
toen ze 't samen voor het eerst zagen, in deze zelfde nauwe steile straat; maar
dadelijk gleden haar gedachten nu over op de zachte toekomst en zag ze zich hier
ook weer wandelen met dat kindje, midden door al de vreemde menschen met dat
heel-eigene weer vlakbij haar.
Zoo dwaalde ze verder. Nu moest ze zeker wel zoowat links afslaan - een breede
en rommelige straat door - en ineens; de Grand' Place. Het was een herkenning,
bijna een verrassing. De levendige lijningen, en het verguld van 't rijke Gildenhuis,
de standbeeldenrij op 't Hôtel de Ville, - de pittige opvallende geveltjes overal,
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stonden klaar in den zonnemorgen. Op het Plein drukte van koopwagens, karren,
rijtuigen - toch nog een wijd open vlak - En stilstaande, kwam in haar herinnering
die manenacht, toen ze, samen, zoekende naar hun hôtel, plotseling op dit wondere
plein hadden gestaan - het plein, doodstil, en héel gedrenkt en doorwaasd van
manelicht. Weer zag ze het fijn neerzilveren van den droomigen glans, op al die
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grijze Middeleeuwsche gebouwen; en, alleenig op 't leege wijde plein, voor het
Stadhuis een wachtend rijtuigje, de kop van het paard als in slaap gebogen, 't hoofd
van den koetsier met hoogen hoed, voorovergenegen leunend op de borst.... En 't
maanlicht aldoor stil zijgend er om heen, over alles.... Als in een wonderwereld
hadden ze toen samen daar gestaan, onder den machtigen indruk van 't leven der
eeuwen; het leven, dat zij s á m e n altijd in schoone en blijde verscheidenheid om
zich zouden zien, steunend op elkaar... O - en even snerpte weer de oude smart;
maar troostend voelde ze weer in zich Zijn kind, dat zij nu zou brengen en leiden in
't wondere leven....
De directrice ontving Victorine in haar kantoor, en dadelijk voelde ze hier het zakelijke
van haar nieuwe leven. Alles in de ruime kamer was helder en hygienisch en koud:
een effen zeil op den vloer, waar elk stofje op zichtbaar was, de muur beschoten
met smalle planken eikenhout, geel-glimmend vernist, met hier en daar een enkele
versiering; een plaat, een kleedje, van streng moderne lijnen. En de directrice, een
rijzige vrouw met regelmatig koel gezicht, met een grijze spaarzaam gegarneerde
reformjapon, paste in 't milieu. Victorine werd bedaard-vriendelijk ontvangen; en
onder het zakelijk spreken stond koelhelder het nieuw levensgevoel in haar hoofd:
een alleene vrouw te zijn, die haar eigen weg ging door de wereld, plichten had en
wat bescheiden rechten in ruil.... Met een enkel woord maakte de directrice melding
van een schrijven van mijnheer Van Haemen; zie, dat ze haar geregeld werk kon
geven te beginnen met de volgende maand. Het salaris dat zij noemde was klein Victorine hoorde er vreemd van op; maar angstvallig zorgde ze dadelijk, daar niets
van te laten blijken. ‘Het is een v a s t salaris’, zei de dame na een korte pauze met
onverschillige stem. ‘En het werk kan thuis verricht worden’. Ze wachtte, zonder
eenige belangstelling op 't gelaat, Victorine's antwoord. Deze zei, blozend, dat ze
gaarne de voorwaarden aannam. En na een paar korte afspraken, gaf de directrice
haar met een hoofdknik haar afscheid. Met een lichte verwarring in 't hoofd door al
dat streng-correcte, toch blij, ging Victorine heen.
Buiten was weer het onophoudelijk straatgedruisch en in een verlangen nu eens
al dat vreemde te overdenken, liep ze door, de straat uit. Daar ging een electrische
tram. ‘Bois de la Cambre’ stond erop. Vlak voor haar stond hij stil. En in een
zonderlinge impulsie, van herinnering en verlangen naar een bosch, stapte ze mee
in.
Onder het zachte geleidelijke voortsnellen over de wijde boulevards langs de
deftige huizen in de morgenzon dacht ze niets.... Er was alleen rustgevoel en een
vreemde koudklare nieuwheid. Voor haar oogen schoot het morgenleven van de
Avenue Louise voorbij langs de groote spiegelruiten der snelle tram; een dogcart,
het paard met hooge knieheffingen en belletjesgerinkel; een slager op de fiets; op
't middelpad een dame rustig loopend, met een klein hondje aan een koord. Een
heer, die op een bank de courant las.... Alles in de Octoberzon. En in haar hoofd
het nieuwe, lichte.... Bij den wijden ingang met de lage witte huizen opzij, stapte zij
uit en ging dadelijk een eenzaam zijlaantje in. De blaren hadden nog den fijnen
zacht-doorgloorden levensgloed van 't najaar. Zij liep zonder iemand tegen te komen
een poosje door, en ging toen op een bank zitten. 't Was doodstil tusschen de zware
eeuwenoude stammen; waaraan maar even de stervende zomerbladen ritselden,
terwijl het eerbiedig-fluisterend boschgeruisch gedempt omzweefde. En nu, starende
in 't gloedkleurig verschiet, zag ze 't kalm en helder, het nieuwe leven: zij, een alleene
vrouw, die rustig haar werk deed in de groote wereld, elken dag - in een klein huisje
levend in een stille buitenwijk voor dat kindje, haar alles, haar levende herinnering.
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En als in een gebed voelde ze concentreeren al haar krachten: een gelukkig mensch
moest het worden.... Holland, het kleine stadje een mooie, verre heugenis....
Zoo zat ze een lange, lange poos. Toen stond ze op; er moest nu eerst aan Ma
geschreven worden.
Januari 1906.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Veertiende hoofdstuk. (Vervolg).
Toen mevrouw Croes in de keuken kwam - de groote, laaggezolderde keuken, die
in het onderhuis was, z'n licht ontving door een lantaarn op de binnenplaats - dadelijk
toen ze binnenkwam, deftig-dikjes rechtop, de poezele handen in elkaar gevouwen,
zag ze een vrouwengestalte, oudachtig en verflensd, in een vaalgrauwen
omslagdoek, deemoedig gebogen, en zooveel mogelijk uit de-weg, ergens bij de
glazenkast staan, en staren, de leerige lippen saamgenepen, en adem-snuivend
door een mager-grooten neus.
‘Wél vrouwtje, wat mankeert er aan?’, vroeg Emma met minzaam-deinend
stemgeluid.
Het sjofele mensch keek geschrokken op, gaf niet dadelijk antwoord; ze blikte
een paar malen peinzig-schuw heen en weer, door de bleeklichte keukenruimte,
van 't breede, omkroesde mevrouwegezicht naar de hoofden-met-mutsen van Lina
en Jans - die twee stonden, dicht bij elkaar, aan iets in den gootsteen te
ploeter-werken, keken nu beiden om, tegelijk en snel, schoon kwasi
strak-onverschillig - maar dan begon ze, aarzelig-langzaam, en teemend van toon:
‘Ge-morgen mefrouw... och mefrouw.,. zou ik mefrouw niet 'n oogenblik alléén
kennen spreken... och... astublief...?’
‘Hè?... O... zoo... mij alleen?...’, herhaalde Emma, verbaasd.
Ze ontstelde een weinig; ze voelde haar hart in haar borst licht opkloppen plotsling;
maar was dat gewoon in den laatsten tijd, gaf er niet veel acht op...
Wat had dat mensch?... Geheimzinnigheden?... Emma was zeer nieuwsgierig...
‘O!... Ja zeker... dat kan wel’, zei ze, wat trillig-verlegen en blozend even; dan,
tegen de meiden: ‘Wat hebben jelie daar eigenlijk te doen, zeg?... Waarom ben je
niet na' boven, Lina;... Toe, ga 'is gauw 'an je werk!... En jij, Jansje, loop nou dadelijk
'is even na die koperslager, hè... en vraag waar of onze ketel blijft... Zeg, dat ik er
nou niet langer op kan wachten...’
‘Ja mevrouw... o!... goed mevrouw...’ De twee dorsten geen bezwaren te maken;
ze talmden nog een oogenblik, maar dan gingen ze...
‘Ziezoo!’, zei Emma, met moeite trachtend haar mevrouwelijke kalmte en minzame
stembuiging vast te houden, ‘vertelt u me nou maar 'is... Wat scheelt er 'an?’
Anna's moeder, nog eenmaal krachtig neusophalend, en plukkende met haar
gorige vingers in den omslagdoek, begon dan weer, op huilerig-lijzigen toon;
Och-god, mefrouw... ies freeselijks, ies ferschrikkelijks... Soo waarachtig as God
leef, ik durf er haas niet over te beginnen... Siet u... 't is al 'n heele tijd dat 'k er nou
en dan 'an tweefel... maar, och-god, ik ontgaf 't me tellekes, mefrouw... soo'n jong
kind, nie-waar... Maar nou fanmorregen het se 't me geseid, ja, so in-eens maar, ja,
och-jesis, 't kind was ook soo bang, se dorst hier niet meer na' toe, dat was 't 'm!...
Ik fraag maar, mefrouw, sukke meiden, waar foed je se foor op, nie-waar, datte...’
Maarre... vrouwtje’, viel haar Emma in de rede, ongerust en ongeduldig, ‘wát...
wat is er dan?’
‘Ach god, het mefrouw dan ook niks nie gemerkt?... Ach, heere-jesis’ - en tranen
biggelden langs haar groote, geel-benige neus, terwijl Anna's moeder achter uit
haar rokken grabbelend beverig een vaal-rooden zakdoek te voorschijn trok - ‘Se
mot... se mot befallen, mefrouw..., befallen mot se!...’
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In ijlen schrik greep Emma op zij, naar de leuning van een der keukenstoelen.
Ontsteltenis schokte haar naar de keel, benauwend, en tegelijk had ze een gevoel
of de moreele afstand tusschen haar en die vrouw tot in het onmetelijke groeide.
Een vijandigheid, een soort verachting voor dat soort van menschen overkwam
haar. ‘Hè?... Wat seg je?... Dat jonge kind?... Bevallen?...’
‘Ja mefrouw!... ja... ja!....’ En de moeder snikte, snotterde, hijgde in-eens heftig,
bracht telkens den zakdoek tegen den neus, maar wischte haar roode, ontstoken
oogen niet af, ‘ja!... en fan wie... fan wie!’
‘Maar... gunst-nog-toe... ik... 'k wist niet eens dat ze verkeering had... 'k Heb nooit!’
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‘Ach ja, mefrouw, ik wist nou wel soo ies, siet u... Dat-ie d'r wel 's thuis gebrocht het
en soo... Ik had ook al 's geseid: kind, seg ik, pas toch op, as dat maar suiver spul
is... Ja, nie-waar... Maar ach, as moeder sijnde...’
‘Enne... nee!, ja!’ begon Emma weer, terwijl ze haar ongemak voelde toenemen
door een onbegrijpelijke angstigheid, ‘wat is 't voor iemand?... Kent u 'm?... Wat
doet-ie?’ Ze stotterde, stokte; hevig schrok ze opnieuw; 't kwam door de
scherp-achterdochtige oogenflits die ze opving, maar vooral door de stem waarmee
Anna's moeder nu eensklaps uitviel: ‘Of ik 'm kén?... Och, mefrouw, maar weet u
dan niks niemendal?... Of ik 'm ken?... Nee, ik ken 'm niet!... Maar uwe, u kent 'm,
mefrouw!... Uwe kent 'm!’ Emma week twee pas terug, de stoel meetrekkend; dat
ziende, veranderde de vrouw van toon; teemende weer ging ze voort: ‘Och-god
nee!... och neemt uwe niet kwalijk!... Soo is 't niet gemeend!... U weet natuurlijk ook
niks, nie-waar, net soo min as ik tot fanmorgen toe... och heere, ja... u mot niet boos
worden op mijn, mefrouw!... Ik ken 't toch... soo waarachtig as God, óók nie-helpen...
'k Mag soo doodfallen as ik er ies van geweten... affijn, 't is uwes soon, mefrouw,
uwes Theo sel ik maar zeggen... ja... de stedent...’
‘Hè... Wát?... Wat zeg je daar, mensch?’..
Er was een oogenblik stilte. De ontzetting verlamde Emma, deed haar machteloos
neerzijgen op de keukenstoel. De matten zitting ruischte, de houten pooten knarsten
even over 't marmer van den vloer...
‘Ja mefrouw! ja!... och-god-och-god!...’
‘Theo?... Onze Theo?... Maar... maar mensch!... Hoe kom je daaraan?... Je bent...
je lijkt wel gek, je...’
De magere vrouw, die zich den zakdoek eindelijk ook eens tegen de oogen had
gedrukt, keek nu weer op, schichtig maar doordringend toch; haar gezicht bleef
naar Emma gekeerd onder het verdere praten; en telkens opnieuw veranderde haar
toon; de lijzig, teemerig gezegde zinnetjes werden dan afgebeten met bittere, harde,
venijnig-scherpe sarcasmen; maar altijd weer scheen ze zich te bedenken, snel te
beheerschen,
‘Ja mefrouw!... Ja ja!... Ik begrijp wel dat uwes dat zeit!... As uwe dan ook niks
wist... affijn!... Ik zeg ommers al... u zel 't wel nie willen gelooven!... Maar 't is toch
soo, mefrouw!..., se seit 't ten minste, 't kind!... En soo gemeen is se nou nog niet,
siet uwe, om daaran te liegen... Nee, hoor, soo gemeen bennen mijn kinderen nou
niet!.., 't Is al erg genoeg!... God-nog-toe!... As d'r goeie vader nog in leven was!
Die brak 'r d'r pooten!... Jesis, zoo'n kreng van 'n jongen toch ook... neemt u
niekwalijk, mefrouw... ik as moeder, nie-waar?’
Voortdurend kraakte Emma's stoel en beknarste den steenen vloer, ze kon niet
stil zitten, ook niet spreken, van schrik, angst, verontwaardiging; als onbewust wreef
ze, met een van de poezele handen, over het breede, raspig-roode gezicht. Wat 'n
taal, wat 'n woorden, in haar eigen huis, wat 'n beleedigingen; ze had nog nooit zoo
iets gehoord! Ze begreep dat ze zich beheerschen moest, zich waardig toonen,
afwijzen, hoog, voornaam, die aartsgemeene beschuldiging... Ja... Maar ze weifelde,
aarzelde, was als verlamd..., wist ook niet..., of ze 't gegeloofde... of niet geloofde...
‘Maar mensch’ barstte ze eindelijk uit, ‘m'n hemel nog toe!... Hoe kom je... hè?...
Dat gaat zoo maar niet!... Je dochter kan wel zooveel vertellen!... Die meid!... Ik heb
nooit iets gemerkt... nooit... nooit!... Iemand zoo maar te beschuldigen... verdacht
te maken!... Theo..., 'n héér door-en-door!... Hoe is 't mogelijk?... God!’ Emma was
weer opgestaan, warm, benauwd; ook zij grabbelde zenuwachtig in haar rokkensplit
naar haar zakdoekje, wischte zich het zweetige gezicht er mee af. Daarbij voelde
ze zich een weinig tot zich-zelve komen, en tot begrip van haar mevrouw-zijn. Ze
keek Anna's moeder niet meer aan, maar tuurde naar de leuning van de stoel waarop
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ze was neergezegen, en die ze nu van zich afduwde met korte rukjes, terwijl ze zei:
‘Ik weet niet wat ik er van denken moet, juffrouw, ik weet 't waarachtig niet, hoor!...
Zoo iets had ik nooit gedacht van Anna.... Ja, de meiden hier hebben 't altijd wel
gezeid dat ze niet veel deugde.... Maar ik... nee!... 'k had het
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nooit gedacht!... Hoe is 't mogelijk, zoo'n kind nog!... En hoe komt ze er bij om m'n
zoon.... Ja, och u weet dat natuurlijk zoo niet.... God! Meneer Theo!... 't Zou me
verwonderen als-ie zich ooit met 'r had bemoeid!... Hij kent 'r amper, wed ik!... Hij
zit altijd op z'n kamer, te werken, als-ie thuis is.... Weet op z'n best wat voor meiden....
Nee!... 't Is verschrikkelijk, hoor, zoo'n beschuldiging.... God! 't Is... brutaal!’
Anna's moeder, de branderig ontstoken oogen wijd opensperd, had al een paar
maal getracht, met handbewegingen en een kort geluid, mevrouw Croes in de rede
te vallen. Nu was ze niet langer te stuiten, voer ze, hard en nijdig, uit:
‘Hè?... Nou nog mooier!... Ja, u mot 'et nog bretaal tegenspreken!... Nee die is
goed!... Dacht u soms dat 'et allemaal versonnen was?... Ja, je krijgt me daar soo
maar 'n kind, en je sou nie weten wie 't je gebakken het!... Maar... vooruit!... roept
uwe 'm d'r maar 'is bij, uws zoon!... Dat wil ik wel 's sien, dat-ie 't heet te liegen!...
Hij het 'r zeker ook nie beloofd dat-ie met 'r trouwen sel!... 't Kind sweert 'r op!... En
ze gelooft waarachtig nog dat-ie 't doen sal ook!... Ja!... Nou!... Dat kennen we!...
Trouwen!... Mooie jonges!... Maar betalen sel-die d'r voor, en goed ook, versta je!’
- Haar stem, al feller en luider uitschietend, kreeg nu iets krijschends; ze lette niet
meer op Emma, die aldoor wenkte, dat ze zwijgen zou, en siste en ‘stil toch!’ riep.
- ‘En goed ook! En flink ook!... Ja, daar heb ik me al 'is op geïnfermeerd, dat kennen
we eischen!... Opdokken sel die!... Minstens 'n papiertje van duizend mo 'k er voor
hebben!... En anders... ánders..., dan klaag ik 'm 'an..., 'k breng 'm voor 't gerecht,
hoor, mefrouw, soo waarachtig... en jij komp in de krant, hoor!... Ja, jij, met je heele
lekkere femilie!... Nou, haal 'm d'r nou maar 'is bij..., ik sel 't 'm wel er 'is goed
vertellen!...’ Ze snakte naar adem, ze stikte bijna... hoestte, schraapte... was even
stil.
‘God!... Zwijg dan toch mensch, houd je mond dan toch!... Schreeuw tenminste
niet zoo!’, was Emma dadelijk uitgebarsten. Ze wist niet meer wat ze beginnen
moest van wanhopige spijt en schaamte, woedende ergernis. Tranen sprongen uit
haar brandende oogen, liepen ook haar langs het gloeiende gezicht. Dat beroerde
wijf en ze schrééuwde zoo, iedereen boven kon het hooren! Het was verschrikkelijk!
Terwijl Anna's moeder, voorovergekrampt, nog stond te schrapen, te rochelen,
strekte Emma haar beide handen afwerend naar haar uit. ‘Ga nou weg, och god,
asjeblieft ga nou weg, juffrouw!... Ik zal er over praten met m'n zoon... ja, ik beloof
't je, je zult er dan wel van hooren!... Maar ga nou ook dadelijk heen!... Hier maar
door... 't onderhuis uit.... Ik.... Ik beloof 't je... dat ik er over spreken zal....’
‘Hè?... Zóó!... Nou, mijn goed!... Smoezen jelie dan nou eerst maar 's met
mekander!... Kan me ook al niet schelen!... Maar as ik 'r niet gauw wat van hoor,
dan kom ik terug... soo waarachtig.... En de heele buurt schreeuw ik bij mekaar!’
‘Ja ja... ga nou maar!... Je zúlt er wel van hooren!... Je hóéft niet meer hier te
komen... nóóit!... Ik zal wel zorgen dat je dat geld... als het daarom te doen is!..’
Emma voelde het even aan als een verlichting, dat alles met geld weer zou zijn
goed te maken.
‘Goed, goed, hoor... ik gaan al..., bestig, mefrouw!’ Er was nu in-eens weer 'n
toon van onderdanigheid in de heesch-overschreeuwde stem van Anna's moeder.
‘As uwe er dan maar voor sorgt.... Och... heere, heere!... Ja ja!... Je beleeft soo wat,
hè?... 't Is een ding.... Nou, ik gaan dan.... Ik hoor d'r dan van, hè mefrouw.... Dag,
mefrouw!...’
Ze was weg, het werd stil, en Emma zonk andermaal op een der keukenstoelen
neer, en snikte wanhopig in haar klein zakdoekje-met-geborduurd-randje....
God-god!... wat was dat nou in-eens voor een vreeselijke geschiedenis!... Hoe kwam
ze daàr door heen!... Zoo iets had ze nog nooit beleefd... en ook nooit maar
gedacht.... Ze zou er Theo dadelijk over spreken.... En dan Jan... als hij met de
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koffie thuis kwam.... Ze stuurde Jans, die juist thuis kwam, naar boven, om den
jongeneer te roepen.... had dadelijk spijt... och-god, die zou zeker begrijpen!...
Och-god-och-god!...
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Theo vond zijn moeder in de zaal. Dicht bij de deur stond ze hem op te wachten,
met een huilerig gezicht, 't zakdoekje geklemd in de wit-beknokkelde vuist.... Het
ergerde hem dadelijk eenigszins haar zoo te zien, maar het kalmeerde hem tevens.
‘God, jongen, vertel me 'r 'is gauw, wat is dat?... Daar is me de moeder van dat
meisje... Anna... hier geweest, en die zeit... die vertelt me... och-god, nee, ik....’ En
Emma keerde haar gezicht, dat als in vuurgloed geblakerd scheen, van Theo af;
benauwdwarm voelde ze zich worden weer; nooit had ze ook zóó iets met een van
haar kinderen behoeven te bepraten.... God!... geen gedachte!...
‘Die zegt,’ viel Theo in, veel zachter, bedaarder, zich langzaam strijkend de hand
door het haar - tegenover z'n moeders gejaagde drukte speelde hij plotseling met
bewustheid, en zekere voldoening, den voornaam-hoog-kalme -, ‘die zegt, nie-waar,
dat haar dochter een kindje wacht... en dat ik daar de vader van ben.’
‘Ja! m'n God, jongen, hoe weet je?’
‘Bedaar toch mama, houd u kalm!’ - Theo lei éven zijn hand op de hare, die trilde....
Hij glimlachte, superieur - ‘Hm!... Ja!... Het is wáár, ma..., het is zoo.... Ik.... Ik had
het u zelf al veel eerder willen vertellen, maar.... Ja... u was ziek toen, nie-waar?...
En dan... 'k wist ook wel... natuurlijk... dat u en papa....’
‘Wát zeg je; Thé!... Is 'et... God!... is 'et wáár!?... Maar jongen!... Hemel-nog-toe!...
Maar Thé!’ En, met groote angstoogen, haar zakdoekje krampig tegen den mond
drukkend, gedempt te kreunen begon mama....
Theo stond nu bij de tafel; langzaam bewoog hij de witte vingers van zijn
rechterhand langs de stugge haartjes van het tafelkleed; en keek daarnaar.... Hij
had er wel een diep besef van dat het nu gekomen was, het lang gevreesd moment,
de definitieve losscheuring.... Daar stond ma, het oude, vroolijkblikkende mamaatje
uit zijn lang-geleden-schijnende kinderjaren, en keek hem aan, met angstige
droefheidsoogen.
‘Ja, ma.... Het is zooals ik u zeg.... Dat meisje... Anna... is mijn vrouw.... Ik zal
ook met 'r trouwen.... Heel gauw misschien al.... Ja... dat zal u ook wel niet prettig
vinden, hè.... Maar ik... 'k ben er vast toe besloten.... Ik... 'k heb 't haar trouwens
ook vast beloofd,... 'k Zal de studie moeten opgeven... natuurlijk.... 'k Wil aan een
krant zien te komen.... Dat zal wel gaan.... U weet, hè, 'k heb nog al heel wat
vrinden,.. relaties....’
‘Ja maar! Theo!... zóó'n meisje!... Nee, dat zul-je toch niet doen?... Dat gaat toch
niet!.. God, jongen, hoe ben je er toe gekomen?... 'k Begrijp niet... zóó'n meid uit
het volk..., hoe is 't nou mogelijk!... Jij die....’
‘Hm!... Nou ja!... Enfin, mama.... Laten we daar nu maar niet over praten.... Wat
heeft het voor doel?... Heusch niets!... Het is eenmaal gebeurd.... En ik houd van
dat meisje, zielsveel... en ik....’
‘Hè?... Wát zeg-je?... Maar!... Och-god, lieve-Jesus help me toch!’ - Er was
innigheid als van een werklijk gebed in Emma's stem. - ‘Je kunt het toch niet meenen,
Theo!... Je zult toch niet, écht, willen trouwen, zeg, met zóó'n meisje!... M'n God...
dan zou ík... dan zou ik dus m'n derde meid... als m'n schoondochter!,.. Nee maar,
je kunt het toch niet onderstellen zelfs!... 't Is onmogelijk, Thé!...’
Weer streek zich de lange jongen, met het langzame, welbewust-interessante
gebaar van z'n slap-witte hand, over voorhoofd en oogen. ‘Ja, hoort u 'is, mama, ik
geloof heusch, dat het beter is daar nu maar niet heel lang over te praten.... 't Is te
pijnlijk, hè?... Zooals ik u zeg... ik ben vast besloten.... Ik zal er nu natuurlijk ook met
papa over moeten spreken.... Het is.... Ja, zooals ik ook al zei, het is niet plezierig
voor u en papa... dat begrijp ik wel, van zelf.... Maar... ziet u..., ik... 'k ben toch geen
schurk!.., 'k heb mijn levensprincipes!... En trouwens, ik zeg u, ik hou van Anna....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Ik wil haar hebben als vrouw.... Och, u kent haar ook zoo niet, natuurlijk niet.... Ze
is... enfin, 't doet er allemaal niet toe.... Mijn vrouw is ze!’
Er was nu iets meer opgewondens, iets dweepends in Theo stem gekomen, en
Emma kreeg op eens het wanhopige besef dat er
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niets meer aan te veranderen zou zijn, althans niet door háár praten; machteloos
voelde ze zich tegenover dien jongen, en die was toch haar kind, haar Thé-tje, van
altijd vroeger... het lieve, blonde kereltje; wat was die aardig toen!... Maar nu leek
hij wel een vreemde... zoo onbegrijpelijk!...
Toch bleven ze nog meer dan een half uur te zamen, moeder en zoon, herhalende
hun uitroepen, vragen en verzekeringen, soms met precies dezelfde bewoordingen
en intonaties; zij meestal snikkend, klagend en lamenteerend, maar soms ook wel
in-eens boos, op hoogen toon verbiedend, schijnkrachtig gehoorzaamheid eischend;
hij al zenuwachtiger, innerlijk benauwder, verdrietiger, al zwaarder gevoelend de
ellende die hij dóór te maken zou hebben, maar uiterlijk, en in stem en gebaren zich
verhardend in een killige, hatelijke bedaardheid. En ten slotte ging hij naar boven,
droog zeggende dat het volstrekt geen doel had er nog langer over te praten. Emma,
die van angst en gejaagdheid niet meer werkloos blijven kon, en ook niet wist wat
ze aan haar meisjes moest vertellen - Jeanne en Noor kwamen dadelijk binnen,
met ongeruste gezichten, toen ze Theo naar boven hadden hooren gaan -, zei nu
maar dat ze geen tijd meer had, geen oogenblik, dat ze dadelijk even naar papa
moest, liet Jeanne haar mantel halen, stuurde Noortje uit om een vigelante, en
voordat het rijtuig er kon zijn liep ze al maar gejaagd heen en weer, deed of ze zocht,
eerst naar haar handschoenen, dan naar haar hoedepennen, bleef daarna, een
pooslang, in de keuken, allerlei aan Jansje vragen..., en toen er gescheld werd liep
ze haastig naar de deur.... Verslagen bleven de meisjes achter, zeer vertrouwelijk
in-eens, zich in allerlei gissingen verdiepend.... Jeanne had een dof vermoeden van
wat er omging - ze wist dat Anna's moeder er was geweest - maar ze verzette zich
tegen de gedachte, dorst die amper in zichzelf uitspreken, en heelemaal niet tegen
het zusje, dat zooveel jonger was.
Emma liet zich rijden naar de Amsteldrukkerij. Onderweg verzon ze allerlei aanloopjes
om haar komst op dit zoo ongewone uur te verklaren, niet zoo dadelijk met die
ellendige geschiedenis aan te komen; ze dorst ook haast niet.... Maar binnenkomend,
het kantoor in, was ze 't weer allemaal vergeten wat ze had bedacht.... Jan was er
niet; ‘meneer is op de zetterij’, zei haar een bediende. Hij gaf haar een stoel en
stuurde een jongen om meneer te halen. Toen, nog éven, trachtte Emma zich te
bezinnen: wat zal ik zeggen; maar het bleef nu alles vol en warrig in haar hoofd, ze
voelde niets dan warmte en benauwenis, en toen Jan binnenkwam, haastig, en
vragende, met iets angstigs: ‘Hé!.. Emma! Jij hier?... Wat is er?’, snikte ze 't
onmiddellijk uit in een overgave aan zelf-meelij en troostbehoefte: ‘Och-god, Jan,
ik heb toch zoo'n ellendigen ochtend gehad!... Stel je voor!... Daar is me vanmorgen
dat derde meisje, van ons, je weet wel, die Anna, ineens weggebleven... nou, enne...
tegen half-tien zoowat... komt Lina me zeggen, d'r moeder was-t-er, aan de deur...
goed, zeg ik, laat het mensch in de keuken..., 'k ga d'r na' toe, en... wat denk je dat
ze me vertelt, dat ze... beweert..., och-god, ik kàn 't je haast niet zeggen, 't zit me
hier, 'k heb nooit zoo iets vreeselijks... enfin.... Ze vertelt me, dat 'r dochter... moet
bevallen, ja... en van wie... van wie dénk je, och-god-nog-toe!’
‘Wát?... Ja, God, hoe weet-ík dat nou, vrouwtje’, riep Jan, - blijkbaar opgelucht,
blij dat er niet iets van ongeluk was -; ‘van wie of dat kind?... Van mij niet, hoor!’
‘Och nee, Jan, maak nou geen gekheid.... Het is waarachtig niet om te lachen, 't
is verschrikkelijk.... Theo..., van onze Theo, zegt ze.., och heere, 'k ben zoo
benauwd!... En het is wáár, het ís zoo...!’
‘Hè?... Wát?... Is 't waarachtig?’
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Jan was nu ook geschrokken. Zenuwachtig grabbelend stak hij z'n handen in z'n
zijzakken, liet z'n groote hoofd zinken op z'n borst, begon z'n kantoor op-en-neer te
stappen, met lange schreden.
‘Zoo'n aap van 'n jongen!... Zoo iets had ik nooit.... Daar sta ik toch van.... Enne....
Heb-je al met 'm gesproken? Wat zegt-ie?...’
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‘Ja, dat is het ergste juist!... Het is waar!... Hij zegt het tenminste ook, hè, dat het
zoo is.... Je weet natuurlijk nooit of zoo'n jongen zelf... wel goed weet.... Maar ja!...
En hij wil met 'r trouwen ook....’
‘Zoo!... Nou, dat valt me ten minste niet van 'm tegen... dat-ie ruiterlijk bekent...
dat ie d'r eerlijk....’
‘Hè?.. maar Jan... nee, god, van ontkennen is geen kwestie! Hij houdt dol van 't
meisje, zegt-ie, hij wil met 'r trouwen!... Verbeel-je toch!’
‘Nou ja... dat moet-ie natuurlijk niét doen, dat 's natuurlijk onzin!... Maar.... En wat
zei die moeder?... Wat wil ze?... Haalt die zich ook in d'r hoofd, zoo iets van
trouwen?...’
‘Nee, dat niet.... Och nee ik mot zeggen, die vrouw.... Die sprak er betrekkelijk
verstandig over..., verstandiger dan hij ten minste.... Geld wil ze hebben, duizend
gulden zei ze....’
‘Duizend gulden!’ Jan stond even stil, krabbelde zich in den grauwenden baard,
greep er dan in met z'n heele hand, graaiend de haren naar voren. ‘'t Is niet gering!...
Maar... 't is begrijpelijk, hè... enne... nou daar 's ten minste nog over te denken!’
‘Ja, maar, God!.. Theo!... Je krijgt 'm d'r nooit toe, vrees ik.... Die jongen is.... 't Is
verschrikkelijk!’
‘Kom! kom! kom!’, schouderschokte Jan, ongeduldig, met zwaarder stappen. ‘Dat
zal nou toch wel....’
‘O nee!.. 'k heb zóólang met 'm gesproken, Jan, maar hij is zoo koppig als.... Hij
houdt van het meisje, zeit-ie maar, hij wil en zal met 't trouwen, hij....’
‘Maar hoe is dat dan toch zoo in-eens gekomen?!.. God, 'n meid, ik had nooit
gedacht, dat 'et iets voor Theo... Hè, lamme geschiedenis is dat nou weer!... Of je
nog niet genoeg hebt!... Trouwen, wel ja!... Of 't geen geld kost!... Zoo'n jongen!
zoo'n niksnut nog.... Maar wat wil die dan?... Hij is niks, hij heéft niks!... Hoe wil die
'an de kost komen, getrouwd?... Och het is... het is nonsens!.. nonsens!’
‘Hij sprak er van, aan een krant....’
‘Hè?... Aan een krant?... Aan een krant?... En aan welke krant?... Aan de Amstel
soms, dacht-ie?... Daar willen ze 'm zeker niet hebben, zoo'n rooie, zoo'n socialist....
Aan een socialistisch blad dan zeker! Hoe langer hoe mooier!... Ja, en... O! já... dat
zal je zien... dat plannetje zal al wel klaar zijn ook!... Hoe gaat het tegenwoordig met
die kinderen!... Ze stellen je maar voor het feit!... Raad vragen, ho maar! Geen
denken!... Zij weten 'et beter!...’
Emma keek angstig, verschrikt, naar haar man's gezicht... Het gebeurde haast
nooit dat hij zich zoo opwond.., zoo bitter werd, en wanhopig.... ‘Ja, gut, Jan, maar
dat kan immers ook allemaal niet..., dat trouwen..., 't is toch te gek!...’
‘Hè?... Nee, natuurlijk!... Niks dan ongeluk komt ervan..., van zoo'n huwelijk....
Och!... 'k Heb 't al zoo dikwijls gezien!... En dan hebben ze spijt! Och, natuurlijk,
och!...
‘Nou juist, daarom... zie je....’
Met sneller stappen ging Jan heen-en-weer. ‘'k Heb 'm in den laatsten tijd maar
niet naar z'n studie gevraagd!... 'k Had zoo'n boel 'an me kop!... Enne... ik dacht
ook... hij zal 'et ten slotte toch wel gaan merken, dat 'et niet gaat zoo, dat-ie zich
'anpakken mot; hij is intelligent genoeg!... Och, maar nou begrijp ik het allemaal
wel!... Hoe lang is dat spelletje misschien al aan de gang?!... God-god-god!... 't Is
toch 'n ramp zulke kinderen, daar!... Dat groeit maar op.... En wat weet je van ze!’
‘Ja maar, Jan, als jij nou straks 's... bedaard... met Theo....’
‘Ja natuurlijk, dat spreekt wel van zelf, dat ik met 'm praten zal.... Maar... och, 'k
zie er tegen op!... 't Is geen hapje, hoor!... Die jongen kan redeneeren, de ooren
van je hoofd.... Enfin, 'k zal zien, 'k zal zien!... 't Is beroerd, beroerd!... Wie weet
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waar we verder nog... voor komen te staan... met die kinderen.... En wat kan je 'r
aan doen?... Ik heb geen tijd!... Ik heb toch al zoo'n massa te verd... God! ik heb
toch al geen leven, verdomme, ik....’
‘Nou, toe, Jan!’ snikte Emma angstig, ‘och god! hou jij je nou goed!’
En opstaande liep ze op 'm toe, 't zakdoekje tegen de oogen, wankelig daardoor;
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hij ving haar in z'n armen op, drukte haar hoofd aan zijn borst.... Jan Croes schaamde
zich.... Wat was dat, kon hij zich niet meer bedwingen?... Hoe kinderachtig!...
‘Hè?... Ja, vrouwtje... ja zeker, zeker... je hebt gelijk.’ Hij klopt haar zachtjes op
den rug. ‘Kom, we zien 't misschien wel wat te donker in, hè?... 't Zal alles weer wel
losloopen, nie-waar?... Die jongen zal wel voor rede vatbaar zijn.... Welja!... Kom,
ga jij nou maar na' huis.... Ik kom ook, gauw.... Ik zal wel met 'm praten.... Zeg nog
maar niks.... Tot straks..., dag vrouwtje, mijn Emmie, kom, ga nou....’ Hij kuste haar,
op het voorhoofd, duwde dan zachtjes op, naar de deur, haar kleine, dikke, als
ingezakte gestalte....
Toen ze weg was ging hij aan zijn lessenaar zitten, een briefje schrijven aan z'n
effectenmakelaars, om toch maar voor hem te verkoopen, 'n paar van die
Amerikaansche sporen - al was er veel verlies op weer.... Hij had dringend geld
noodig....
Tusschen spiegels en spiegelglas, muren met lijstengoud - in de voorkamer der
suite - tusschen rijkige meubels, warm-rood overtrijpt en allerlei glimmende
luxedingen - aan de geschulpte, zwart-glanzende tafel waarover de geel-pluche
looper gloeide - zaten, een half uur later, vader en zoon, over Theo's toekomst, in
toornigen ernst en nerveuse gejaagdheid, te twisten.
‘Nou geen praatjes meer asjeblieft,’ riep Croes, ‘laten we eind'lijk 'is zakelijk
worden!... Wát wil je, hè?... Je studie laten varen, gaan leven met die meid... en
blindelings in je ongeluk loopen... of naar rede luisteren, behoorlijk afstudeeren, in
Utrecht of Groningen, en dan later, met mijn hulp, aan een bank bijvoorbeeld....’
‘Maar!.., lieve hemel papa, ik heb 't nu toch al zoo dikwijls gezegd... wat ik wil!...
't Zijn heusch absoluut geen praatjes.... 't Is natuurlijk vreeselijk jammer van al die
jaren van... student zijn.... 't Spijt me ook... geducht.... Ik vraag er u nederig excuus
voor.... 'k Vind het beroerd!... Meer kan ik toch niet zeggen.... Ik had 't nooit moeten
beginnen.... 'k Heb eenmaal geen studiehoofd.... Maar, nie-waar, ú had toen ook
graag.... God, de rechten vooral..., dat gemier... 't verveelt me, 't staat me tegen...
't is toch allemaal niets dan klasse-recht, 't is....’
Croes bromde wat, stompte ongeduldig op de tafel.
‘Nou ja,’ ging Theo wat sneller voort, ‘enfin, maar nu ben ik vast gedecideerd....
Voor journalist voel ik me geschikt, in alle opzichten.... Ik heb een eigen oordeel, ik
kan schrijven.... U zult wel zien, dat lukt.... De Bries zal me zeker helpen.... En
anders heb ik nog wel andere relaties....’
‘Pf!’, kwam Croes, met een wegwerpend gebaar.
‘Nou, enne...’, Theo fronsde zijn blonde wenkbrauwen, deed z'n best forsch
mannelijk, ietwat barsch te spreken, ‘wat Anna betreft... ik zeg u, ik hou van die
vrouw.... En we hebben een kind.... Maar al was dat niet zoo..., dan nog..., ik ben
niet zóó'n ploert, die maar kalm....’
Een gloed sloeg op naar Croes' gezicht. Zoo graag was hij kalm gebleven.... Het
ging niet meer....
‘Zwijg toch, jongen, je praat na' dat je wijs bent!... Zóó'n ploert?... Zal ik je dan
ooit iets ploertigs raden?... 't Is toch... verdomd!... Voel je niet hoe je me daarmee
beleedigt?... En voel je niet dat je zoo'n meisje... juist....’
‘Nou ja, pardon, och, nee papa,’ viel Theo haastig in, ‘zoo is 't niet bedoeld.., dat
weet u nu ook wel.... U denkt natuurlijk in mijn bestwil.... Maar, 'k geloof toch haast,
als u zelf in 't geval was.... Ja, waarachtig, ik weet het bijna zeker, u, met uw
temperament, u zou stellig hetzelfde doen!’
Er was een ongewone warmte van aandoening en vertrouwelijke gemoedelijkheid
in Theo's jonge stem geweest. Croes voelde 't met ontroering. Hij had den jongen
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een hand willen toesteken... en toch, tegelijk, werd hij boos.... Verward, en ál warmer,
opspringend, riep hij dan uit: ‘Och nonsens, nonsens!... 't Is allemaal klinkklare onzin,
wat je daar zegt!... Denk je soms dat ik je niet begrijp, dat ik niet voel wat je bedoelt,
dat je... enfin... uit een soort ridderlijkheid... met dat meisje wilt trouwen... omdat je
't 'r
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eenmaal hebt beloofd.... Dat is.... Daar is iets moois in, zeker, dat erken ik, daar...
daar heb ik respect voor zelfs, dat....
‘Nou!’, glimlachte Theo, ‘nou, ziet u....’
‘Och nee, nee, nee!... laat me uitspreken!... Weet-je... 't is duivelsch mooi... maar
't is onzin!... God, ik heb ook in m'n jeugd... romans!... Maar 't deugt niet, 't is
ongezond!... 't Is verkeerd, glad verkeerd!... Weet-je wat je er mee doen zou?... Dat
kind voor d'r leven ongelukkig maken, en je zelf ook?... Niks anders!... Voel je dat
niet?... Begrijp je dat niet, dat je, als getrouwde menschen, om gelukkig te zijn met
mekaar, dat je daarvoor, tenminste ongeveer, van dezelfde stand, en van dezelfde
ontwikkeling moet zijn?... God! dat kind is lief en goed..., begrijp ik wel, zeker,
och-god ja!.. maar dóm natuurlijk, hè?, dom, onwetend en onontwikkeld!...
Nie-waar?... Ze praat plat Amsterdamsch, ze heeft geen manieren, ze kan zich...
niet....’
Ook Theo voelde zich nu warm worden onder z'n haren, en al zenuwachtiger.
‘Nou ja!’, riep hij kregelig uit, ‘komt er allemaal geen bliksem op 'an!... Die
maatschappelijke standen..., een rotzooi is 'et..., de heele maatschappij trouwens...
een rotzooi... niks anders... een vuile pan, 'n....’
‘Héla, héla!... Mooie woorden!... Heeft zij je die al geleerd?’
‘Kan wel zijn!... Komt er ook wat op 'an!... Standen, fijne manieren, opflikkeren
kan de heele rommel!... Ik hou van d'r..., ik trouw met 'r... hoe ze dan ook is..., hoe
ze dan ook praat!’
De jongen had tranen in de oogen nu.... Hij voelde zich benauwd, benard, tot
stikkens toe... als onder een nachtmerrie....
‘Je zult het wel laten,’ bulderde zijn vader, zóó'n onzin!...’ Dan, als Theo zweeg,
iets zachter weer: ‘Ik móét het je immers wel verbieden.... Je zoudt 't me later
verwijten als ik het niet had gedaan.... Later, als je 'n spijt zoudt hebben, 'n berouw....
God, ik heb dat immers al zoo dikwijls bijgewoond!...
‘Maar mijn hemel, vader,’ begon Theo weer, zich dwingend nu tot kalmte en
beslistheid in zijn stem, die daardoor iets hatelijks kreeg. ‘Is uw eigen huwelijk dan
zoo'n toonbeeld van overeenstemming en ontwikkeling geweest..., van elkaar
begrijpen?... Heeft u mama getrouwd, omdat ze... van geest...’
‘Zwijg jongen! Zwijg! Schaam je! Beoordeel je ouders niet! 't Is een schande wat
je daar zegt..., een schande!...’
Theo schokte zijn schouders. ‘Nou ja..., dat 's nou...’
‘Zwijg, 'k zeg je zwijg!... Mijn God, wat 'n tijden toch, dat iemand zoo iets tegen
z'n vader!... Hebben we je daarvoor groot gebracht, je goeie moeder en ik?... Zeg!...
Heb ik daarvoor gewerkt, gewurmd, ge...’
‘Och kom, papa, wind u nou toch niet zoo op!’ kwam Theo, op zachten toon, en
schijnbaar al kalmer nu. Maar hij beefde, kon ook niet blijven zitten, ging achter z'n
stoel staan, z'n handen op de leuning. ‘U zegt daarnet zelf, laten we zakelijk blijven....
U heeft me groot gebracht... om gelukkig te zijn, nie-waar?... Nou! en nu ik weet
wat ik daarvoor doen moet... Zoo'n leven als de laatste jaren zou ik niet langer uit
kunnen houden!... God, u en mama, u bent lief en goed, maar... ik... ik stik hier in
huis!... Ik verzeker u nogmaals, ik weet wat ik wil, en ik ben d'r niet af te brengen!...
En trouwens, u voelt zelf eigenlijk wel, dat het ploertig zou zijn, als ik...’
‘Zoo'n aap van 'n jongen!’ riep Croes, heen en weer stampend door de kamer de etagères rinkelden - en brommend, haast onverstaanbaar: ‘Lief en goed zijn we,
zegt-ie, lief en goed... wel ja... maar ondertusschen.’
‘En als u 't niet voelt,’ ging Theo voort, ‘nou, dan zult u later misschien...’
Croes bleef staan. ‘Wát later?... Wát nou later?... Nee, nee, jij, jij zult later... 'n
spijt hebben, 'n beroerdigheid, 'n.... Och maar, het is immers onzin! Er komt niks
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van! Ik zeg het je nog 's, ik mag het niet toestaan, ik verbied het je, het zal niet
gebeuren!... Wat bliksem!... Je zult doen, wat ik zeg, ik ben je vader, ik...’
Even blikte Theo angstig naar zijns vaders gezicht. Nooit nog had hij het zoo
gezien - het welbekende met den grijzenden baard - zoo paarsig-rood en zoo
opgezwollen, ontzet. Hoe ellendig, hij had er 'n diep medelijden mee, schaamde
zich er de oorzaak van te zijn...
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En toch - al voelde hij innerlijk heel precies het sarrende van z'n houding - toch
glimlachte hij op dit oogenblik, en schokte z'n schouders... ‘Och kom nou,’ zei hij....
Had er dadelijk spijt van.... werd dofverward.... wou iets doen, iets zeggen....
Maar het was al te laat....
Klets!... en Theo wankelde achteruit, voelde gloeiende, brandende pijn, in z'n
linkerwang.... Snel bracht hij z'n hand er naar toe....
Z'n vader had hem in 't gezicht geslagen...
Even waren ze beiden als verbijsterd, wijlde er een stilte in de kamer, klonk enkel
de klap in hun hoofden na,... als iets vreemd-helschels....
Croes was de eerste die weer sprak, terwijl Theo nog, als versuft, in-een te krimpen
scheen, z'n hand aan z'n wang.
‘Daar!... Nou heb ik je een klap gegeven!... Beroerd!... 't Spijt me.... Maar je maakte
me ook razend.... Theo... kom hier... laten we praten..., laten we... er bij gaan zitten.’
Hij deed het, zette zich weer.... Maar de jongen, zich langzaam oprichtend, keek
smartelijk z'n vader aan, en met zenuwtrekkingen van woedende gekrenktheid in
het groteske half-roode gezicht, riep hij hoonend uit: ‘Goed zoo!... Dat zijn nog 'is
argumenten!... Nou ben ik natuurlijk overtuigd!’... En haastig liep hij de kamer uit...
de gang door.... Croes hoorde hem de trap op stommelen....
Op z'n kamer gekomen, snikte hij 't uit....
De vader, alleen gelaten, bleef aan de tafel zitten; z'n eene arm, die er ver overheen
lag, hief hij een paar malen even op: een gebaar van uiterste moedeloosheid.... Hij
staarde, strak....
Maar toen de deur, die Theo áán gelaten had, weer langzaam openging, Emma
met groote oogen om den rand kwam gluren, richtte hij snel naar haar op zijn groote,
volle gezicht, met den langen, wild-krulligen baard. Wijd stonden ook zijn oogen.
‘Vrouw, vrouw!’ riep hij, ‘wat hebben we van onze kinderen gemaakt!’....
(Wordt vervolgd).

Boekbespreking.
Adriaan van Oordt, Warhold, 2 dln., Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1906.
Mijn eerbiedige hulde aan Adriaan van Oordt - den knappen schrijver van ‘Irmenlo’,
den fijnen dichter, en psycholoog, van het drama Floris V - maar den dichter voorál,
den voortreffelijken litterairen kunstenaar en machtigen schepper van dit forsche,
oorspronkelijke en innig-schoone boek: Warhold.
We beleven tegenwoordig, in de nederlandsche litteratuur, een tijd van groote
vruchtbaarheid, van veelzijdige, goede productie; hier, zoowel als in Vlaanderen,
in deze kleine landen, verschijnen inderdaad opmerkelijk veel boeken, die de lectuur,
ook der meest ontwikkelden onder ons, volkomen waard zijn; bijna geen maand
gaat voorbij of een bij voorkeur prijzend, gaarne bewonderend, recensent vindt
ruimschoots gelegenheid toe te geven aan zijn neigingen.... En toch... moet zulk
een recensent voorzichtig zijn. Lof en bewondering zijn zaken waarmede men moet
leeren spaarzaam om te gaan. Minstens even noodig is het, zich in geestdrift te
beheerschen, als in toorn, ergernis, spot.... Veilig dient te worden bewaard: de
hoogste gloed voor het hoogste goed!...
Zij, die in deze korte beschouwing een soort ‘peccavi’ meenen te moeten lezen,
hebben misschien niet geheel en al ongelijk. Bij de lectuur van Warhold heb ik mij
inderdaad afgevraagd, of ook in deze kolommen somwijlen niet te hoog werd
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aangeslagen, werk dat, vergeleken met het waarlijk litterair voortreflijke als met
ontoereikend talent verzorgd, en als van hoogstens tijdelijk, weldra voorbijgaand
belang, niet dan terloops genoemd had behooren te worden.... De kwestie is, dat
men er maar al te licht toe komt - al lezende en lezende, maand in, maand uit - de
vele nieuwe boeken uitsluitend, of althans voornamelijk, onderling te vergelijken ze niet van elkander lós te maken, en te heffen,
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één voor één, in... het licht der eeuwigheid!...
En toch neen, dit ware in hooge mate onbillijk. En een aanmatiging bovendien!
Ieder boek is een uiting van zijn tijd - ook al schijnt het soms niet zoo! -, behoort als
zóódanig beschouwd te worden. En alle kritiek, zelfs de principieelste, is - hoe zou
't ánders kunnen! - tot zekere hoogte louter subjectief. Men moge er nog zoo wél in
slagen het gelezene op zich zelf te beschouwen, den geestelijken inhoud af te
scheiden van zijn eigen omspinnende gedachten en gevoelens, illusies en
vooroordeelen, om het te keuren, te critiseeren, moet men het ten slotte toch in zich
zelf verwerken, het, als met de eigen zintuigen, doorproeven.., en daarvoor heeft
geen mensch ter wereld te beschikken over iets anders dan zijn eigen, persoonlijk
ik, dat, zij het dan nog zoo zeer gecultiveerd, geroutineerd, belezen of verfijnd....
slechts individueel, klein-en-eenzaam menschelijk kan blijven. Het licht der
eeuwigheid..., men kan er maar niet zoo eventjes naar grijpen! Niemand kan dat.
Wij kunnen het ons wel verbeelden, in oogenblikken waarin wij meenen geïnspireerd
te zijn - en het is goed en mooi dat wij het ons dan verbeelden - zékerheid hebben
kunnen wij niet. Een boek onsterfelijk verklaren is een blijk van groote bewondering,
en als zoodanig zeer gerechtvaardigd, maar méér is het nooit. Te twijfelen aan eigen
oordeel daarentegen, is niet alleen gerechtvaardigd, het is ook wijsgeerig. Door
dezen twijfel zal wel eens wat geestdrift worden gesmoord, zegt ge; tant pis!...
menige onbillijke verguizing zal er door getemperd worden...
Buitendien, te prijzen en te laken, goed te keuren en af te keuren, - het schijnt mij
eigenlijk niet de eerste taak te zijn van ons recensenten. Wát wenscht men van
ons?

Mij dunkt dit: men heeft nieuwe boeken geannonceerd gezien en nu verlangt men
te weten, wat dat voor boeken zijn. Men begeert eigenlijk niet zoozeer ons o o r d e e l ,
men verlangt onze kenschetsing, onze technisch-juiste b e s c h r i j v i n g van het
werk dat voor ons ligt. Dat zulk een typeering, of karakteriseering, in den regel ook
een oordeel zal insluiten, spreekt van zelf. Maar omkeeren kan men dat niet: een
oordeel is geen typeering; en dáárom vooral is het toch te doen.... O! wij zijn vrije
menschen - tot op zekere hoogte. Gesteld eens dat wij, in extase gebracht door een
groot kunstwerk, lust zouden gevoelen al het overige dat op onze tafel ligt, er af te
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slingeren, te keilen in een hoek.., dan mogen wij dat doen - natuurlijk! wie zou het
ons beletten! - wanneer we dan vervolgens ons zelven maar kalm in dezelfde richting
te bewegen, al die boeken en boekjes rustigjes op te rapen, en, één voor één,
nauwkeurig te beschouwen en te beschrijven weten - want daartoe zijn wij
aangesteld.... Wij zijn geen rechters over onze litteratuur - och, wat heeft men ook
aan een vonnis? - wij zijn slechts haar getrouwe croniqueurs, en haar
boedelbeschrijvers....
Ik zeg dit alles hier, voornamelijk opdat de heer Adriaan van Oordt er zich niet
over verwondere, wanneer de schrijver dezer kroniek, die toch veel te prijzen vond
in tal van boeken, welke bij iets als Warhold vergeleken gerust als min of meer
amusante middeltjes van tijdverdrijf kunnen worden aangeduid, blijken mocht te
kort te schieten waar het er op aan komt eer te bewijzen aan zijn prachtig werk, dat
nu reeds door verscheidenen - en naar ik hoop en verwacht zeer terecht - tot de
hoogste Nederlandsche litteratuur, tot de kunst der eeuwen werd gerekend.
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Ongeveer gelijktijdig met den roman Warhold is in het tijdschrift
e

e

G e s c h i e d k u n d i g e B l a d e n (2 jrg., 4 afl.) verschenen een studie over
‘Kloosters’ door Adriaan van Oordt, en van deze studie schijnt mij vooral het begin
- ofschoon blijkbaar niet met veel zorg geschreven - zeer dienstig tot recht begrip
van wat men de richting van dezen schrijver zou kunnen noemen, van den geest
die hem bezielt, van zijn bedoelingen-met-z'n-werk. Ik zal het hier overschrijven:
‘Na het gebeuzel van ondoordachte en ongevoelde uitingen in literatuur en kunst
stoven de mannen van '80 op, dronken van dingen, welke machtig op hen in waren
gegaan en welker verschijning aan hun gemoedsleven een frisschen groei had
gegeven; en gewapend met hun sterke organen verkondden ze hun ziening en
voeling met een branding in hun stem en een uitgelatenheid van gebaren, in hun
pathos de ouden overstemmend, zoodat deze zich vast moesten houden aan hun
vermolmde leuningen van autoriteit en zich beriepen op huishoudelijk verstand en
overleg, angstig om zich heen kijkend, of ze met stoel en al reeds kantelen zouden.
Deze jaren van jongen trots en vernielzucht zijn voorbij, en zooals een kwarteeuw
in de menschheid voorbijgaat als een oogenblik in den levensdag van een individu,
zoo zijn ook deze schokken van reactie aan ons voorbijgegaan en de achtergebleven
artist, verzadigd van de realiteit der dingen, voelt in zich een wijde stilte, waarin hij
zich zinken laat, om zijn gevoel van de materie te reinigen en met luchtige handen
zijn visie omhoog te dragen, zijn zuiver gepolijste lijnen, zacht sprekend en altijd
voortgaande op denzelfden weg en zijn mooie kleuren, niet toonig of dóórbrekend
met geweld, maar verfijnd en verklaard door een hooge intuïtie, die neerkomt als
op een gouden schaal, waar alles wel gemeten wordt naar verstandelijke wetten.
En een nieuwe kunst ontstaat, geen heftige emotie van de dingen - buiten op den
artist of de voldrachtige uiting van een te zwoele aandoening, maar het kind,
eenzaam geboren uit het huwelijk van reine aanschouwing en vrome meditatie, een
zieleneiging, een verlangen, dat langzaam aan uitdeint in de omringende luchten,
een zuiveringsleven, dat als een teer ombladerde morgenbloem onbewegelijk
stengelt onder de groote zon....’
Voortgaande vergelijkt dan de schrijver dezen ‘toestand’ - waarvan de uitingen
vele zijn, zooals hij terecht zegt, en verscheiden ‘naar mate der individualiteit’ - met
die van het kloosterleven. En wat vindt hij? ‘Zelfde oorzaken en zelfde gevolgen’....
Ook daar ‘tornde de mensch zich los van het tumult der wereld’ en tracht ‘meegaande
met den ritus van den heiligen dienst, zijn getemden geest, zijn kinderlijk geworden
gebaren en geluiden, zijn gelouterd leven, getroffen door de genade, te vereenigen
met God.’
Behoeven wij wel veel meer te weten om de diepstliggende verklaring te vinden
van de groote liefde voor de middeleeuwen, in het algemeen, en voor het
monniksleven dier tijden in het bizonder, die dezen schrijver eigen is? Het schijnt
inderdaad lang geen gril of toeval, dat Adriaan van Oordt historische romans schrijft,
en zij die, met Huet, van oordeel zijn, dat dit ‘genre’ heeft uitgediend, geven zich
blijkbaar niet voldoende rekenschap van de innerlijkste drijfveeren eens kunstenaars.
Zoekend naar gelijkgezinden, in heden of verleden, kwam deze schrijver tot de
middeleeuwers; wat voor hen was het kloosterbestaan, in zijn reinsten vorm dan
natuurlijk, een ‘zuiveringsleven’, dat werd voor hem het omgaan-met-de-kunst-alleen,
*)
het z i c h w i j d e n aan de litteratuur , de stille dienst der schoonheid. En nog verder
*)

‘Zich wijden’ is helaas een afgesleten term geworden. Van Oordt zou hier zeker een ander
woord gezocht, en gevonden hebben. Hij met zijn grooten afkeer van te veel gebruikte,
verslapte of verlepte woorden! Maar toch, zulke woorden, in hun zuivere taalkundige
beteekenis, blijken wel eens de eenig-juiste te zijn, en dan wreekt zich het zoeken naar andere,
wordt het gezócht zijn te duidelijk en lijdt ten slotte de zin schade.... Tant pis pour le sens!
zei Flaubert... Nu ja!...
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kan men de vergelijking uitstrekken. Want evenals een monnik, eenzaam in zijn cel,
het afschrift waaraan hij werkte, gedurende tientallen jaren, met uiterste liefde wist
op te voeren tot iets úiterlijk zeer fraais, zoo verzorgde, eveneens vele jaren lang,
deze moderne
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afgezonderde zijn eigen geschrift diep ínnerlijk, werkte er aan, zin voor zin, woord
voor woord, geduldig en liefdevol, tot het eindelijk áf was, en goed en gaaf.... En
waarlijk, hoe groeide zijn ziel in diepte en vermogen, door dit leven, hoe wist hij zich
‘te zuiveren’, en te versterken tevens, in dezen ontwikkelingsgang.
Warhold - het boek, het gedicht, moge dan niet in de eerste plaats geschreven zijn
uit de begeerte licht te verspreiden over een historischen toestand - Warhold, zoo
zegt ons een prospectus, door den uitgever verspreid ‘is een modern-historische
roman, niet zoozeer wat betreft feiten en data, maar het is een schildering van zeden
en gewoonten, kleeding, gedachtengang, en allure van spreken dier tijden (n.l. der
middeleeuwen; de handeling valt, als ik mij niet vergis, omtrent 1200). ‘Het geeft de
economische verhouding der menschen in de middeneeuwen weêr, vooral op de
Veluwe, waar de heeren in twist en strijd geraken met Heer Boudewijn, Bisschop
van het Sticht’. Edoch - het prospectus gaat voort: ‘Warhold, de hoofdpersoon, is
een figuur, zooals zij heden ten dage nog veel bij ons voorkomen. Hij is metafysisch
aangelegd, met een weeë wijding in het hart, altijd het hoofd boven de wolken,
bevrediging zoekend in een zekeren galm zijner spraak, behoefte gevoelend, om
anderen, vooral vrouwen tot diezelfde hoogte te brengen, om ze namelijk te stichten.
Maar zijn voeten staan niet op den grond. En al deze hooge aspiratiën zijn eigenlijk
niet anders dan de belichaming van een ziekelijken perversen geest, een
hysterischen aanleg, die dan door de jaren aan het daglicht gebracht, uitgaat in
wreede en lage zinnelijke handelingen.’
Dit nu schijnt mij te behooren tot het zeer eigenaardige en oorspronkelijke in
dezen modern-historischen roman, dat de schrijver, wel verre van te deelen de
conventioneele opvatting, dat in vroegere tijden de menschen eenvoudiger en
krachtiger, minder gecompliceerd en minder zenuwachtig zouden zijn geweest dan
nu, daarvan klaarblijkelijk van huis uit niets geloofd en manmoedig besloten heeft
de karakters zijner personen te ‘ontleenen,’ niet aan stoffige perkamenten of
theoretische bespiegelingen, maar aan de levende werkelijkheid, zooals hij die om
zich heen waarnam. Een figuur als zijn Warhold is inderdaad lang geen zeldzaamheid
in déze, onze allermodernste tijden. Zulk een vrouwenverleider, met zijn zoogenaamd
hooge, edele aspiraties, te zwak van wil om een echte Don Juan te zijn, en toch wel
den aanleg daartoe bezittend, in zijn geweten verdoovende ijdelheid, zijn grof
egoïsme, zijn gaven van stem en acteurstalenten - inderdaad, men behoeft er niet
zoo heel ver naar te zoeken!... Door dezen forschen greep heeft Adriaan van Oordt
zijn studie der historie in directe aanvoeling gebracht met onze innigst levende
gedachten en gevoelens, door deze karakterstudie heeft hij zijn boek gemaakt tot
een natuurlijke uiting van zijn eigen tijd. Trouwens, deze opvatting, van het innigste
wezen zijner menschen, houdt logisch en sterk verband met die van zijn gansche
werk, zooals hij het gezien, gebouwd en afgewerkt heeft, met de beschrijvingen er
in, met den toon en den geest van het geheel. Dit boek moge dan geen
modern-realistische roman zijn in dezen zin, dat niet de nederlandsche zeden en
gewoonten er in gegeven worden, zooals die nu, tijdelijk zijn, en geen poging gedaan
om door gemeenzaamheid van stijl en natuurlijkheid van dialoog te treffen en
levendigheid te wekken, tot de ‘romantiek,’ in de engere beteekenis van die
uitdrukking, behoort het toch evenmin. Nergens bovenmatig verhevigd, nimmer
opkoortsend tot het ijl gedoe dat wij zoo goed kennen uit de meest typische - vooral
buitenlandsche - voortbrengselen der romantische overspanning, blijft de handeling
voortdurend onder onzen greep, blijft het gevoel gewoon-menschelijk, doch stérk
menschelijk, ons krachtig en direct aanpakkend, als een drama van Shakespeare,
als álle groote kunst.... De ‘allure van spreken’ der menschen uit de middeleeuwen
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heeft de schrijver willen geven. Dit, dunkt me, dient ruim te worden opgevat. Men
moet wellicht zelf eenigermate artist zijn om den schrijver hierin te verstaan. Hij zal
er wel niet aan denken vol te houden, dat óóit iemand - laat staan een
middeleeuwsche kasteelbewoner van de Veluwe - zal hebben gesproken in den
volmaakten stijl, met de
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zoozeer litteraire woordenkeus der dialogen in dit boek.... Doch de a l l u r e van
spreken! De toon, de wending, de geest der zinnen, ja, daaraan gelooven wij bij het
lezen. Van Oordt heeft resoluut overboord gegooid alle trachten naar een realistisch
weergeven der middel-nederlandsche spreektaal. Niets dan ‘de allure’ heeft hij willen
behouden, en - hij schijnt ons geslaagd te zijn, hij overtuigt ons. Dit weldoordachte
streven bracht hem tevens het groote voordeel mee, zijn dialoog, als geheel
gelijkwaardigen litterairen arbeid, tusschen de overige perioden van zijn boek te
kunnen invoegen.
Maar overigens - wat een realisme, welk een krachtig voorstellingsvermogen, en
welk een krasse moed en macht van uitbeelding! Telkens weer worden wij herinnerd,
aan de schilderijen der primitieven, maar vooral, aan die gelijktijdig ontstane
magnifieke houten beeldjes, die wonderen onzer oude nederlandsche
beeldhouwkunst. Deze schrijver is een geestverwant van Jan van Eyck, Dirck Bouts
en Hugo van der Goes, maar zeker niet minder van die onbekend-gebleven
hollandsche en vlaamsche beeld-snijders, die bij al de devotie, waarvan zij hun werk
als te drenken plachten, zulke voortreflijk-scherpe opmerkers en krachtige uitbeelders
der natuur waren. Inderdaad, wanneer Van Oordt een menschgestalte beschrijft,
de houding, de haren, de val en plooiing van het kleed, dan is het of men zulk een
oud houten beeldje voor zich ziet. En door al de moderne woorden heen, próéft
men, heel zuiver, eenzelfden geest en eenzelfde dichterlijk talent.
Een ‘modern-historische’ roman. Ja, wél modern, en in den allerbesten zin. Van
de rijkste veroveringen der moderne kunst en der moderne geestesontwikkeling
heeft Van Oordt een weldoordacht gebruik weten te maken. Zijn psychologische
e

kennis is die van de 20 eeuw en hij past haar toe op tijden zoowel als op menschen.
Hoe uiterst gevoelig en middeleeuwsch-nauwkeurig zijn detailnoteeringen mogen
zijn, hij wist, hij besefte, als modern kunstenaar, dat de stemming, de
‘gesamteindruck,’ het voornaamste was; altijd hield hij in de eerste plaats dáármede
rekening, en, zooals er over 't algemeen in dit boek niets onbereikts is, zoo werden
ook de beschrijvingen tot prachtstukken van vizionaire beelding, dramatisch in den
hoogsten zin, wonderen van stemming, kleur- en vorm-suggestie, poëtisch en
*)
oorspronkelijk - zelfs ná Ary Prins!
Ik kan mij niet ontzeggen er hier een van af te schrijven. Het citaat moge tevens
dienen als ‘proeve’ van stijl en taal in dit boek, als voorbeeld van des schrijvers
zieldoorademde uitingswijze, van de forsche gedragenheid zijns rijken woords.
Warhold woont de mis bij in de Munsterkerk: (bl. 19).
‘Hoog boven in het middenschip kruisten zolderbalken in een spinnewebtoon.
Door rondboogvensters kwamen zeegroene en grauwe lichten tusschen zuilen
sterven, uit wier kapiteelen de bogen in laag gehouden lijnen zich van zuil tot zuil
herhaalden.
In nissen kwamen houten heiligenbeelden fel van kleur en de ledematen
onevenredig zwaar, als visioenen door de schemering naderen.
Onrustig stond Warhold te wachten in het wachten om hen heen. Hij voelde een
vagen angst voor de nabijzijnde plechtigheid. En in een overgave zeeg hij neer,
vouwde de handen en deed woordenkransen gaan in aanhoudend prevelen.
In de abside hunkerden priesters en koorknapen voor het gesluierde hoogaltaar
in een schuldbewustzijn als zondaars voor de hemelpoort; en de priester begon
allengs, als bevreesd om van God niet gehoord te worden, op een langzame wijze
*)

Tot voor kort mocht eigenlijk alleen Prins over de middeleeuwen schrijven. Thans gunnen wij
dat recht ook aan Van Oordt en Van Schendel. Maar Prins blijft als vizionair verweg de sterkste;
de strakke vástheid van zijn visie, zijn gloed, zijn coloriet, ze zijn nog door niemand geëvenaard.
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zijn vroomheidsbetrachting aan het oordeel van Hem over te geven. Aanroepingen
en antwoorden gingen elkaar na met angstige tusschenstemming.
En dan bekruiste de priester zich, hief de handen smeekend op. Eenige schreden
voortgegaan, ontlastte hij zich van de belijdenis, een zondig mensch te zijn en
smeekte vergeving.
Onder het gezang der koren, die elkaar
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beurtelings steunden, opdat hun geroep om ontferming onverwelkt in den hemel
komen zoude, trad de priester en een misdienaar in het heiligdom, terwijl een diaken
naast het gesloten gordijn evenals het beeld van een engelbewaarder, knielde.
En de zang hield aan, de stemmen omvingen elkaar tot groote kreten om
erbarming.
Langzaam rijzend, zag Warhold de altaargordijnen verschuiven. Als een bloemkelk
opende zich het heilige, langs de paarse wanden het gele goud, sijpelend naar 't
wichtig roode kleed over de vloer. Op de met goudlaken gedekte altaartafel
dauwdrupten edelsteenen, weerkaatste gouden vaatwerk het licht der zilveren
kandelaars, het sterrengeflonker, dat matte glanzen weefde aan de slapen der
priesters, komende en gaande met eerbiedige stappen, buigende met kuische
kniebuigingen in de straf bewerkte gouden kazuifel en dalmaticas. En de koorzang
steeg in jubelgeluiden, elkaar nawiekend hooger en hooger in gouden geluiden, die
zwijmelden in de hoogte der kerk.
Voor de altaartafel hief de priester de hostie omhoog, achter hem 't gebengel der
zilveren vaten, waaruit de wierook traag opwolkend, 't kazuifelgoud dempte tot
goudmist, zoodat de priester week als in een droom en de andere priesters, de
ruggen als gesloten vleugels van gouden torren, knielden naar de opgeheven schaal,
die gloeide in kaarslicht.’
Prachtig doordacht-en-doorvoeld is de wijze waarop de schrijver van ieder zijner tot zulk een schoon geheel aaneensluitende - hoofdstukken een afgerond kunstwerk
heeft weten te maken, prachtig vooral de stemmingszware zinnen, waarmede hij
een oud geworden capittel doet wegsterven. Zoo eindigt b.v. Hoofdstuk II aldus:
(blz. 66)
‘Zoo zaten ze hun gedachten uit te wisselen bij het licht der standaardlampen,
die gouden spiegels diepten in den tegelvloer en langs de wanden schichtige
schaduwvormen teekenden. Maar toen Gheride, als opgelost uit den schemer der
voorzaal, naderde, zwegen allen, bevreesd voor het geheimzinnige van haar wezen;
en kapelaan Zacharias plaatste zich, het oliegele boek hanteerend, weder voor den
lezenaar en sprak zijn trammelante woorden, de laatste van den dag.’
Is dat niet een ‘chute de phrase’ waarop Flaubert jaloersch had kunnen zijn?
Ja... ook déze naam kwam mij bij 't lezen van Warhold telkens in de gedachten.
In de studie over zijn grooten leermeester, afgedrukt als inleiding voor den roman
‘Bouvard et Pécuchet’ schrijft Guy de Maupassant: ‘Presque toujours un artiste
cache une ambition secrète, étrangère à l'art. C'est la gloire qu'on poursuit souvent,
la gloire rayonnante qui nous place, vivant, dans une apothéose, fait s'exalter les
têtes, battre des mains, et captive les coeurs des femmes.... D'autres ont poursuivi
l'argent, soit pour lui-même, soit pour les satisfactions qu'il donne.... Gustave Flaubert
a aimé les lettres d'une façon si absolue que, dans son âme emplie par cet amour,
aucune autre ambition n'a pu trouver place.’
Edouard Maynial, Maupassant's laatste levensbeschrijver, is van oordeel dat deze
regels evenzeer van toepassing zijn op hun schrijver zelven als op Flaubert. Ik zal
het niet betwisten. Maar, mij dunkt toch, met nog meer recht dan die voortreffelijke
fransche verteller, wiens uitgesproken doel het was het leven naar ziel en zinnen
te genieten, zou onze hollandsche Adriaan van Oordt in dit opzicht met den grooten
kluizenaar van Croisset vergeleken kunnen worden, hij die, levend teruggetrokken,
in eenvoud en eenzaamheid, zich om roem noch geldelijk succes bekommert en
inderdaad slechts één levensdoel, één eerzucht schijnt te kennen, n.l. mooi litterair
werk te maken. Welk een diepe wijding, welk een ontzagwekkende arbeidskracht,
welk een ernst en welk een hartstocht, ook bij dezen man! Hoevele maanden van
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geduldige studie, gestadig onderzoek, moeten zijn voorbijgegaan, voordat Van Oordt
de pen kon opvatten - het penseel of den beitel zou men willen zeggen! een pen
lijkt onnoozel! - om te gaan werken aan zijn roman, om te gaan bouwen - zin voor
zin - zijn grootsch kunstwerk, dat daar nu staat, als een beeld, verheerlijkt....
H.R.
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Over postzegels.
‘Wij vernemen, dat de De Ruyter-jubileumzegels hetzelfde formaat zullen hebben
als de b e k e n d e w e i n i g f r a a i e t u b e r c u l o s e - z e g e l s (ik spatieer, R.W.P.
Jr.) en, zijn wij wel ingelicht, van een waarde van ½, 1 en 2½ cent. Ook bij deze
zegels komt een randschrift voor. De zegels zullen prijken met den kop van den
zeeheld, geflankeerd door twee kanonnen.’
Dit bericht in het begin van Maart in de ‘Nieuwe Courant’, deed ons met verlangen
uitzien naar ‘den kop van den zeeheld, geflankeerd door twee kanonnen.’ Vooral
waar de schrijver met een fiksche pennenhaal Derkinderen's werk als de ‘bekende
weinig fraaie tuberculose-zegels’ had gekwalificeerd, met een opgeblazenheid alsof
ieder het hierover wel met hem eens zou zijn, daar was onze verwachting hoogelijk
gespannen.
En de weken en dagen voor de 23ste - wij waren niet zoo gelukkig vooruit een
blik te kunnen werpen op ‘den kop van den zeeheld geflankeerd door de twee
kanonnen’, bezagen wij Derkinderen's tuberculose-zegels nog maar eens, en legden
ze naast onze postzegel van 5 cent en die van 2½, en... de keus was niet moeilijk,
zij viel, de ‘N. Ct.’ ten spijt, uit ten gunste der ‘bekende weinig fraaie’, en wij
vermoeden wel dat het meerderen zoo gegaan is of zoo gaan zal. Wanneer wij onze
in duffe cartouche-vorm gehouden cents en twee-en-een-halve cents-postzegel
bezagen, of de, naar portret, mechanisch verkleinde stuivers- en daarboven-soorten
bekeken, waarbij de hoeken buiten het ovaal opgevuld zijn met wapens, cijfers,
takken, zonder eenig aansluitend verband van lijn, dan begrepen wij niet, hoe iemand
een poging, om van een postzegel een goed gecomponeerd ding te maken, direct
met zeldzame eigenwijzigheid kon wegblazen, en zagen dies verlangend uit naar
de De Ruyter-zegels. Maar helaas... terwijl Derkinderen juist had doen zien, dat een
postzegel een ornamentaal decoratief ding behoort te zijn, waarbij men dan ook
rekening dient te houden met verdeeling en verhouding, dat de artiest (zooals Walter
Crane het zegt in ‘Kunst en Samenleving’) moet beginnen, wanneer hij zijn kunst
wil richten naar materiaal en gebruik, afstand te doen van zijne neigingen tot
naturalistisch nabootsen,... bleek dit alles vergeefsch te zijn geweest en hebben wij
een postzegel gekregen zóó slecht van verdeeling, zóó onevenredig van samenstel,
zóó averechts van opvatting als ware er geen sprake van een herleving der
decoratieve kunst. Het handelt hier niet over de vraag of wij de postzegel mooi of
leelijk vinden, of de Ruyter's portret gelijkt op dat door van Dalen, Romeijn de Hooghe
of een ander gemaakt, of de schepen uit den zeeslag wel authentiek zijn, maar wel
over de wijze, waarop een en ander is gegroepeerd en opgevat. En als wij dan zien
vakken van ongeëvenredigden vorm, ovaal van het portret dwars door de zijde van
den zeeslag en aan den bovenkant hiervan een klein briefje, waarop 1 ct., 2½ ct.
of ½ ct. staat, hangende in de lucht en halverwege de bovenlijn doorsnijdende
zonder eenige overgang de gebogen lijn schuin rechts, waarop ‘Nederland’ staat,
zoo blijkt genoeg, dat hier van een zelfbewuste, ernstig overwogen compositie geen
sprake geweest is, en men Crane's raad: ‘Een ander punt van belang, waarmede
rekening dient gehouden te worden, is de passende vulling van het te versieren
vlak’, wel eens in gedachten had mogen houden. Toetse men afgescheiden hiervan
de opvatting èn van portret èn van zeeslag èn van palmtak, lint, cijfers etc. aan de
eischen eener decoratieve versiering, ook dan zal men inzien, dat de opvatting van
den ontwerper onjuist was, en wij hier niets hebben dan naturalistische afbeeldingen,
slechts door de omstandigheid van het kleine formaat tot eenige eenvoudigheid
teruggebracht.
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Neen, de verwachting nu eens een goede postzegel te zien is weer vergeefsch
geweest, en in afwachting van iets beters, zullen wij ‘de bekende weinig fraaie’ nog
maar steeds als een prijzenswaardig voorbeeld beschouwen, voor de opvatting en
de wijze, waarop zoo'n postzegel versierd kan en moet worden.
R.W.P., JR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

t.o. 289

REPRODUCTIE IN DRIEKLEURENDRUK VAN EEN DOOR C. LEBEAU GEBATIKTEN LAP.
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Chris Lebeau,
door W. van Meurs.
Zeker heeft geen kunstenaar zoozeer de aandacht gevestigd op het batikken als
een nieuwe tak van hollandsche kunstnijverheid als Chris Lebeau door zijne enorme
productieve gave en het sterk hollandsch karakter van zijn kunst.
Nadat het batikken het eerst hier beoefend en ingevoerd werd door Dijsselhof, in
samenwerking met Lion Cachet, was het vooral Lebeau, die, na het weinige - maar
zeer hoogstaande - hierin door Dijsselhof vervaardigde, zich geheel en uitsluitend
aan deze kunst gaf, en die, door zijn energie en de bijzonderheden van zijn aanleg,
'n scheppende kracht heeft kunnen ontwikkelen, zoo groot dat een nieuwe
hollandsche gebruikskunst ontstond naast het uit z'n aard veel kostbaarder werk dat daarom misschien beter sierkunst kan heeten - van zijn grooten voorganger.

CHRIS LEBEAU. NAAR FOTO VAN W. VAN MEURS.

Dijsselhof, de waereld steeds ziende door zijn hem eigen perlemoer-teere
schoonheids-licht, om daarna het schoon geobserveerde met de innerlijke oogen
weer te zien diep in het mysterieuse licht van de rotszalen zijner ziel, zoolang tot
dát zijn realiteit wordt, dan door zijn kristallijnen schoonheids-extase die wondere
waereld van magnetische bezieling ons opent, - Dijsselhof, wiens geest in zooveel
verwant is aan de grootste kunstenaars van Azië, bevroedde reeds in den aanvang
zijner kunstenaars-loopbaan hoe hij door het batikken een nog ongekende
schoonheid zou kunnen doen zien, juist door de eigenaardigheden van de techniek.
Die techniek, al zoovele malen beschreven, en nu toch zeker wel algemeen bekend,
moest tenslotte toch te enge grenzen stellen aan zoo'n overvol kunstenaarsgevoel
als dat van Dijsselhof. Aanvankelijk zoekend met de Oostersche tjanting alleen,
greep hij al spoedig naar het was-penseel voor de melodieuser aanzwellingen en
buigingen van zijn lijn. Maar dan was er nog al de tijd, noodig voordat zoo'n werk
er is, de groote teleurstellingen vaak in de resultaten, onafhankelijk van de hand
des kunstenaars, zoodat wij ons niet kun-
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nen verwonderen, wanneer wij tegenwoordig geen batiks meer van zijn hand zien,
en hij nu al zijn tijd geeft aan het schilderen van die heerlijke aquariumvisioenen,
waarmede hij de menschen sinds jaren al verrukt.

GEBATIKT PERKAMENTEN BAND VAN EEN ALBUM. (EIGENDOM VAN DEN HEER H.W. MESDAG TE 'S
GRAVENHAGE).

Een geheel andere kunstenaar is Lebeau. Hij is een opbouwer uit onderdeelen.
In de bloem treffen hem het eerst de mooie constructieve lijnen, die dat fraai stuk
leven oprichten. Streng ornamentist, als hij is in merg en been, ziet hij dadelijk die
lijnen in zijn geest zich buigen en samenkomen tot een stijlvol ornament,
waartusschen de vakjes in kleur zich samenreiën als de steentjes in een heerlijk
mozaïek. Voor hem is de fijne tjantinglijn, wat de gouddraden zijn in het cloisonné:
de ornamenteele volglijnen en contouren voor de insmelting van het émail. Wat
wondere mozaïeken van kleur en tinteling weet hij te bereiken door het batikprocédé,
dat hij zich zoo geheel heeft eigen gemaakt! Zoo bestaan er van zijn zijden batiks,
waarin de uitgespaarde fijn-gecraqueleerde witte vakjes tusschen de omgevende
kleuren van een perlemoer zijn als van de dunne judaspenning. En die rag-fijne
ornamenten, die zoo aan oude kostbare kant doen denken! Op zijn best is Lebeau
altijd in het zuiver geometrisch ornament of in zijn streng gestyleerd bloemmotief.
Zijn dierfiguren zijn steeds veel minder, met uitzondering misschien van den
prachtigen paravent in het bezit van mevrouw J.J. de Koning, geb. Titsingh, in de
Bilt. Daarin doen de steltentenloopers het wonderwel. In zijn vogels en visschen
gaat hij echter meestal te veel uit van de sierlijke veder- en schubbedekking van
het oppervlak, wat maar al te vaak ten nadeele komt van de innerlijke anatomie van
het dier. Dat hij de anatomie van het menschelijk en dierlijk lichaam nog niet
volkomen meester is, weet hij zelf maar al te wel, en wij kunnen dankbaar zijn, dat
hij thans in staat is gesteld voor een paar jaar zijn werk neer te leggen, om die
anatomie nog eens grondig te bestudeeren. Moge daarna het batikken weer geheel
zijn liefde worden, want voorwaar de bloei van dezen nieuwen tak van hollandsche
kunstnijverheid berust nog geheel in zìjn handen.
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Door en door is Lebeau hollandsch.

GEBATIKT KAMERSCHERM. (EIGENDOM VAN MEVR. J.J. DE KONING-TITSINGH TE DE BILDT).

Dat rustige, strenge en toch rijke werk kan alleen voortkomen uit een gouden
Zondagmiddagsrust met nimmer een rimpeling op den vijver van het gemoedsleven.
Waar die stemming dan ook heerscht, staat zijn werk het meest op zijn plaats. In 't
moderne hollandsche landhuis van het fraai aangelegde villapark, te midden van
de eenvoudige verhoudingen van interieur-architectuur en meubileering uit de school
der engelsche praeraphaelieten zijn z'n batiks, z'n schermen de fijnere beschaafde
stem van ons noordelijk schoonheidssentiment. Daar kan het aandoen als het fijne
gezichtje vol toewijding van de verpleegster in het strenge ordekleedje van haar
huis. Juist de toewijding, die uit dat werk spreekt, die toewijding met het groote
geduld en de benijdenswaardige onvermoeidheid, is de stuwende kracht waarmede
deze schoonziener zijn huis in de hollandsche kunst opricht. Zoo is zijn werk door
en door hollandsch. Lebeau is geen genialiteit, hij is geen visionair, hij zal nooit de
visch laten springen door den hoepel van zijn humor. Onder de artisten is hij de
onvermoeide werkman, de middeleeuwsche monnik, die met onuitputtelijk geduld
in fraaie letters zijn gebedenboekje opbouwt. Ook zijn geheele persoon heeft iets
van een monnik, met zijn ascetische neigingen voor ‘a simplification of life.’ In de
middeleeuwen zou
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hij een kluizenaar zijn geweest. Wanneer je hem zoo bezig ziet in zijn werkkamer,
alleen in zijn witte werkhemd, met de bloote voeten in sandalen, zoo ijverig met de
tjanting gezeten voor het spanraam met de strak-gespannen lap, zich geen oogenblik
gunnend van 't werk op te zien... ja, dan is hij de asceet-calligraaf, en zoo'n lap met
die regelmatige litaneien-herhaling van zijn motieven een mooie bladzijde uit zijn
rijk psalterium.

GEBATIKT PANEEL UIT KAMERSCHERM. (EIGENDOM VAN MEVR J.J. DE KONING-TITSINGH TE DE
BILDT).

Zoo geprononceerd als zijne persoonlijkheid is, zoo'n eigen karakter heeft zijn
kunst. Men behoeft dat maar eenmaal gevoeld te hebben, om voor altijd het werk
van zijn hand te herkennen, of dat van zijn leerlingen en werkers, die hij in het
batikken opleidde. In zijn opvatting van het streng-gestyleerde mozaïekornament
ligt misschien ook de eenige mogelijkheid tot het maken van het batikken tot een
nieuwe tak van hollandsche nijverheidskunst. Zijn ontwerpen met die strenge
constructieve volglijnen en contoureeringen maken het copiëeren mogelijk, terwijl
een decoratieve compositie van melodieuse aanzwellingen en buigingen alleen te
copiëeren zou wezen door een even gevoelvol talent als van den musicus die de
composities der groote toonkunstenaars tot in de fijnste gevoelsuitingen weet weer
te geven. Dat er natuurlijk nog altijd verschil zal blijven tusschen de uitvoering van
den ontwerper zelf en van die van zijn werkers, zien wij in dìe stukken, welke van
een zuiverheid van bewerking zijn, als waren het inlegwerken van gaaf gesneden
blaadjes van dun edel materiaal. Voor de uitvoering zijner rijkste incrustaties was
dan ook steeds een te subtiel technisch gevoel noodig, dan dat hij die aan een ander
zou hebben kunnen overlaten.
Zoo is het Lebeau, wien de eer toekomt van het batikken een hollandsche
nijverheidskunst te hebben gemaakt en wel zéér te betreuren zou het zijn, wanneer
hij, over 'n paar jaar weer hier terug in den lande, verrijkt van innerlijke gevoelskennis,
zich niet meer geheel aan zijn eerste, groote, batikliefde zou geven, om deze jonge
kunstnijverheidstak nog hooger en krachtiger te doen uitwassen boven het gezonken
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schoonheidsgevoel, waarvan de steeds toenemende legio's prullen en snuisterijen
voor de winkelramen een hoonende getuigenis zijn.
Haarlem, 1907.
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Iets over de batik-techniek
r
door R.W.P. de Vries J .
Over de techniek van het batikken is zeer zeker al veel geschreven, en bekend,
mogen we veronderstellen, is het groote prachtwerk, waarin deze wijze van werken
in Nederl. Indië zoo uitvoerig wordt uiteengezet door de heeren G.P. Rouffaer en
Dr. H.H. Juynboll, terwijl vele tijdschrift-artikelen in meerdere of mindere mate er de
aandacht op gevestigd hebben; ware het niet dat ons nog dikwijls bleek, hoe
jammerlijk men ook in deze misbruik maakt van de onkunde van het publiek, wij
zouden zeker niet in nadere details treden.

KLEEDJE, GEBATIKT DOOR CHR. LEBEAU.

Batikken is, (gelukkig zakt het wat), een modewoord geweest eenige jaren geleden.
Het was iets nieuws, en evenals houtsnijden, (kerbschnitt wel te verstaan)
houtbranden etc. wilde men op enkele meisjeskostscholen ook
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batikken onder de amusements-vakken invoeren. Gelukkig dat er te veel technische
kennis voor noodig is, om dit mogelijk te maken, waardoor het op die wijze als
liefhebberij-arbeid weinig kans van slagen zal hebben. Nu dìt niet lukte, ging men
zich wel met surrogaat behelpen, sneed schablonen en noemde het, nu ja - geen
batikken, maar een geheim procedé - en bereikte voor de goe-gemeente wel eens
iets, dat naar verving van afgedekte plaatsen zweemde. Doch niet alleen de
mode-snufjes-lievendescholen, ook de handel maakte zich van het woord batik
meester, en zelfs tot op zekere hoogte van de werkwijze. Het onuitputtelijk geduld
van den Inlander, of een hem evenaardend kunstenaar vermocht deze arbeid niet,
daar zij anders de moeite niet loonde; snel en met de vlugge kwast, was het parool,
en opmerkelijk, men vond blijkbaar het belangrijkste, de gebreken en niet het
essentieele der Indische kunst. Waar een prachtige sarong of hoofddoek in de groote
ornamentpartijen wel eens kleine wasbarstjes vertoont, een toevalligheid, maar die
wel aardig door de kleine adertjes, den fond breekt, daar ging men dèze
ornamentatie, die al even weinig moeite kost als het uitblazen van een inktvlak, als
het kenmerkende beschouwen en er op aansturen een vak met barstadertjes te
maken, door enkele lijnen omsloten.

LAP VOOR KAMERSCHERM, GEBATIKT DOOR CHR. LEBEAU.

Bij de namaak-batik door druk, zooals men die in katoenververijen nog pleegt te
vervaardigen, verzuimt men ook nooit deze barstjes weer te geven als ‘het kenmerk
van het ware’, maar deze artistieke afdwaling willen wij voorloopig buiten bespreking
laten.
Batikken is toch geen aaneenschakellng van ongelukken, van toevallen en
verrassingen? Wie het zoo beschouwt, mist het noodzakelijkste, de kennis van het
metier. Wel zullen, evenmin als een opgedroogde plek verf in een natgesopt gedeelte
van een aquarel of een zacht gebeten tint in een ets het geheel schaden, (ja soms
tot de bekoring ervan bijdragen) de fljne adertjes in een effen batik-fond hinderen,
en noch Lebeau, noch Dijsselhof of Lion Cachet hebben hier bezwaren tegen gehad,
het ook wel als een kleine tinteling aangewend, maar als ‘versieringsmotief’ het op
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te vatten, zal bezwaarlijk iemand doen, die iets voelt voor batik als procedé om op
onuitwisbare wijze zijn teekening op doek of perkament vast te leggen, zóó dat het
er een onafscheidelijk geheel mede vormt.
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De teekening dus is en blijft hoofdzaak al stelt ook hier de wijze van bewerken, gelijk
iedere techniek hare eischen, die zóóver kunnen gaan, dat de wijze van uitvoering
reeds in het ontwerp duidelijk naar voren treedt.
Opmerkelijk voor het werk van Lebeau is dan ook dat, zoo hij een enkele maal
een teekening voor boekversiering in zinkreproductie maakt, hij zich hierbij tot
moeilijkheden dwingt, die voor zijn batikinstrument zeer eenvoudig zijn, maar
gecompliceerd voor zwart en wit-teekenen, als bijv. het openlaten van witte
ornamentaties in donkeren fond. Dìt, geëigend voor een werkwijze, die afdekt als
batikken of wegsteekt als houtsnijden, is omslachtig voor eene, die wit moet sparen,
als de behandeling met penseel, pen, palmhoutje of wat ook van den teekenaar
voor zincografie.

LAP VOOR KAMERSCHERM, GEBATIKT DOOR CHR. LEBEAU.

Waar de techniek van batikken de teekening in zeker opzicht bepaalt, daar blijkt
uit een vergelijking van Dijsselhof's en Lebeau's batiks dadelijk, dat hunne
instrumenten niet dezelfde zijn geweest, en ook de een meer de werkwijze op zijn
ontwerp laat influenceeren dan de ander. Is voor Dijsselhof het batikken een hem
dienstige techniek, die hem beter leek voor zijn decoratieve wandvullingen, dan
schilderen in olie- of waterverf, voor Lebeau is batikken een wijze van zich uitspreken,
die niet anders mogelijk is dan door middel van de tjanting.
Gebruikt Dijsselhof dan ook een penseel, in finesses soms een pen, Lebeau's
instrument is het koperen wasreservoirtje met de fijne tuit, waaruit druppels kunnen
vallen, en onafgebroken lijnen loopen en op deze zoo kenmerkende eigenschappen
van de tjanting bouwt Lebeau zijn ornamentaties.
Heeft Dijsselhof om zoo te zeggen de grondgedachte van batikken overgenomen
en op eigene wijze benut, Lebeau ging voort op de werkwijze van den Inlander en
liet zich slechts leiden door zijn rijke fantasie.
Het meest voor de hand liggende bij batikken, de met de tjanting geteekende
waslijn of wasdruppel, die bij verving van de geheele lap, een ongekleurde streep
en stip veroorzaakt, is het uitgangspunt van den Inlander en ook van Lebeau. Het
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batikken werkt alzoo negatief evenals de houtsnede, die in zijn meest primitieve
opvatting, witte uitgestoken lijnen op een zwarten fond geeft. En even moeilijk,
irrationeel als het eigenlijk voor den xylograaf is een lijn zwart te laten staan door
ter weerszijden voorzichtig weg
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te steken, even omslachtig is dit voor den bestuurder van de tjanting, die dan
tusschen twee waslijnen in, een smalle opening moet sparen.
Lebeau's ornamentaties, hetzij geometrische hetzij dier-figurale, zij zijn dan ook
nagenoeg uitsluitend opgebouwd uit een aanschakeling van druppels van
verschillende grootte en lijnen van zichzelf-gelijkblijvende dikte: zijn werk zit
onafscheidelijk vast aan de tjanting, die haar voortbracht. En daardoor krijgt het
zoo'n bepaald cachet; batik is bij hem niet alleen de wijze van door en door echt,
kleurhoudend verven, maar meer nog van het eigenaardig opbrengen van de
gesmolten was. Zijn technische volmaking, hierin bereikt, is verrassend en aan die
eener goede Inlandsche verwant van wie hij waarschijnlijk ook het onuitputtelijk
geduld en de volharding mede heeft overgenomen.

WANDVAK UIT EEN KAMERSCHERM, GEBATIKT DOOR CHR. LEBEAU. (EIGENDOM VAN HET BINNENHUIS).

Beziet men slechts even, zoo men ze niet in origineel kent, de bijgaande
reproducties naar kamerschermen en lappen, en daarna de ‘moderne’ batiks, die
ge in meubelwinkels wel aantreft, dan zal aan ieder wel duidelijk zijn, dat deze laatste
de naam van batik eigenlijk niet waard zijn.
Dat het dan ook onmogelijk is batiks te maken voor moderniteit-lievende
menschen, die wel ‘aan het nieuwe’ willen doen doch met bescheiden beurzen, is
wel begrijpelijk voor hen, die, zij het slechts vaag, deze omslagtige wijze van verwen
en ornamenteeren kennen.
In het kort zij ook hier nog even gereleveerd, dat de grondgedachte van batikken
is het plaatselijk bedekken van den stof met een materie, in dit geval een
wasmengsel, die het aannemen van kleur op die gedeelten belet.
Staat de teekening n.l. in waslijnen, stippen of vlakken op doek of perkament, dan
krijgt het geheel een kleur, hetzij door indompelen hetzij door bestrijken met de verf,
waarna de was door warm water, door afkrabben, door benzine of terpentijn
verwijderd wordt, en de afgedekte plaatsen blank uit den fond naar voren treden.
Deze afdekmethode moet, zooals men weet,
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voor iedere kleur opnieuw worden toegepast, en heeft de verving van ééne kleur
plaats gehad, dan worden de gedeelten, die deze kleur onveranderd zullen
behouden, weer mede afgedekt.
Eindeloos zijn ook de proeven geweest om goed licht en waschechte kleuren te
krijgen, en waar men elders zich van de bekende, maar niet tegen zon, noch sterk
licht bestand zijnde anilineverwen bediende, daar was het zoeken van Cachet en
Dijsselhof en ook van Lebeau, naar kleur, die met de Javaansche sarong-kleuren
in deugdelijkheid kon wedijveren. Niet de veelheid van kleur, zooals de mode-batiks
beoogden, om allemansgading te kunnen geven, maar standhoudendheid was het
doel, en met een mooi blauw, dat voor lichtere nuances, zoo noodig, te verdunnen
is, met een bruin, een geel, wat rood of paars, zijn reeds prachtcombinatiën te
bereiken.
Ook de goede Vorstenlandsche sarongs en hoofddoeken kenmerken zich door
weinig kleuren, die echter tot een zeldzaam rijk aspect kunnen samenwerken.

GEBATIKTE LAP VAN CHR. LEBEAU. (EIGENDOM VAN HET KUNSTNIJVERHEIDS-MUSEUM TE HAARLEM).

Vonden de Inlanders in de onvergelijkelijke kleur der indigo een uitnemend blauw,
daar is het duidelijk, dat ook zij, die de goede eigenschappen der Indische batiks
waardeerden, de indigo dra een plaats in hunne verfkast inruimden en er proeven
mede namen.
Een mooi bruin, dat men kon stellen tegenover de soga-kleur der Javanen, leverde
de cachou, terwijl ook enkele andere kleuren van plantaardigen oorsprong deugdelijk
bleken.
En al getroost men zich niet de ontzaglijke tijdroovende bewerking, die de
Javaansche voor hare batiks over heeft, die met angstige zorg haar doek prepareert
vóór de verving, en niet minder nauwgezet daarna; om de verf goed vast te leggen
toch, is een zoogenaamde mordant voor nagenoeg iedere kleur noodzakelijk.
Hieronder verstaat men een afzonderlijke bewerking of bad dat de kleur doet
inwerken, en voor iedere kleur verschillend is. Voor een goede batikker is dan ook
eenige scheikundige kennis haast onontbeerlijk, en waar men dit bezwaarlijk van
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onze ornamentisten mede verwachten mag, daar zijn de onderzoekingen, eenige
jaren geleden onder leiding van Dr. M. Greshoff in het laboratorium van het koloniaal
museum te Haarlem gehouden voor menigeen van groot nut geweest.
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KLEEDJE, GEBATIKT DOOR CHR. LEBEAU.

Verschillende kleurstoffen en bijtmiddelen werden er aan een nauwkeurige
proefneming onderworpen, en onder meer bleek ook hier, dat het herhaaldelijk
verven in een lichter bad tot men de vereischte kleursterkte heeft, iets wat geen
Javaansche verzuimen zal, verre aanbeveling verdient boven één enkele verving
in een sterk bad, en een batik-kunstenaar zal dit ter wille van zijn werk, zeer zeker
in toepassing brengen, ondanks de tijd die het vordert.
Wij willen hier thans niet in nadere details de techniek van het batikken ontleden;
de finesses der wasmengsels, of die van de verschillende kleuren en daarbij
behoorende mordants, zij zijn slechts interessant voor hen die de batikkunst praktisch
willen beoefenen, en die wij den raad zouden willen mede geven dit niet minder
nauwgezet te doen dan Lebeau
Het was slechts onze bedoeling aan het artikel van den heer Van Meurs een
kleine toelichting toe te voegen, om de technische belangrijkheid der goede batiks,
waarvan Lebeau's doeken zulke uitstekende specimen zijn, nog iets meer te doen
uitkomen tegenover het batik-gedoe, dat in onzen tijd van moderne versieringen,
onergdenkenden wel eens van de wijs brengt.
Niet een ieder bezit de kennis des onderscheids, en reclame en zelfs reputatie
bij het groote publiek, zijn nog niet de kenmerken van het ware.
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HET KASTEEL AMERONGEN VAN DE NOORDWEST-ZIJDE GEZIEN. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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AMERONGEN. NAAR EEN OUDE WATERVERFTEEKENING. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Nederlandsche lustverblijven
door K. Sluyterman.
III. Amerongen.
De afbeelding boven dit artikel geplaatst stelt de Ridderhofstad Amerongen voor,
zooals deze zich vertoonde vóór 1673, in welk jaar dit huis door de Franschen totaal
verbrand en verwoest is geworden.
De bouw van het tegenwoordige kasteel werd onder de persoonlijke leiding van
de toenmalige bewoonster Vrouwe van Reede in 1674 aangevangen, en geschiedde
naar plannen van den bouwmeester Cornelus Rietveldt, een van de assistenten
van Jacob van Campen.
De bezitter van het Huis is thans: Godard John George Charles Graaf van
Aldenburg-Bentinck.
Deze is zoo bereidwillig geweest ons in het door hem geordende en wèlingerichte
archief een blik te gunnen en ons een aantal gegevens te verschaffen betreffende
de geschiedenis van het kasteel.
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Ook mochten wij inzage nemen van menige belangwekkende oorkonde en van
andere oude stukken, zooals o a. het ‘Memoriaal Bouck van de Goederen
specteerende aan de Huyse en de hoge Heerlickheyd van Amerongen, gemaakt in
den jare MDCLXXVI,’ waarin door Godard Adriaan Baron van Reede, eigenhandig
allerlei gebeurtenissen, op Amerongen betrekking hebbende, zijn opgeteekend.
Zoo bevat het archief een uitgebreide particuliere briefwisseling tusschen Vrouwe
van Reede en haren gemaal, tijdens diens verblijf als afgezant van de
Staten-Generaal in het buitenland.
Uitvoerig wordt in deze brieven, in keurigen stijl, bijna van dag tot dag den herbouw
van het kasteel beschreven.
De oudste stukken in het archief zijn van 1286 en daarin worden als eigenaren van
de Riddermatige Hofstede Amerongen genoemd: Hendrick en Diederick Borrekyn;
na door Graaf Floris V verklaard te zijn: ‘mannen van den huyse dat si doen timmeren
te Amerongen en van het erve daar si het op doen timmeren.’
Van de heerlijkheid van het dorp Amerongen wordt reeds vroeger gewag gemaakt,
want in het jaar 1126 heeft Godebaldus, bisschop van Utrecht, ten bate van de
Domkerk beschikt over de tienden en moerassen om Amerongen.
In 1232 deed Floris IV met groote kosten een zwaren dijk aanleggen van
Amerongen tot Schoonhoven.
De naam van het dorp moet toen E m m e r i n g e n geluid hebben, of volgens
anderen: H e m u r - E n g e , terwijl het ook voorkomt onder den naam van L o t e L a t e r - of L u t e r v e l d , zooals nu nog een gedeelte van het dorp heet.
Over het rechtsgebied van dit dorp, en over verscheidene eigendommen,
de

hofdiensten, huizen, landen en tienden is in de 12 eeuw en later menigmaal verschil
ontstaan tusschen bisschop Godebald, Heer Gijsbert van Abcoude en anderen,
totdat eindelijk de Domproost zwoer - om aan de geschillen een einde te maken dat hèm alleen het rechtsgebied toebehoorde en het, op dien eed, naar het gebruik
dier tijden ook verkreeg.
In dien eed waren evenwel heel wat bepalingen vervat, welke den Domproost
groote persoonlijke voordeelen aanbrachten. Hij zwoer dat niet alleen het wereldlijk
rechtsgebied van Amerongen aan de proostdij van Utrecht toebehoorde, maar ook
dat den gemelden proost... d r i e - v i e r d e d e e l e n toekwamen van al de
dienstmannen, hoeven, huizen, gebouwen, wegen, bebouwde en onbebouwde
landerijen en veenen, benevens de waterwegen.
En met dien eisch viel toenmaals niet te spotten, daar de eed eens priesters
gerekend werd meer dan ‘verscheiden eeden van wereldsche personen.’
..... ‘een priesters eed geldt so veel als de eed van 120 schattingboeren; de eed
van een Diaken geldt so veel als de eed van 60 huisluiden, en de eed van eenen
monnik so veel als die van 30 schattingsboeren; doch dit geldt maar in halszaken,
maar indien er getwist wordt over de palen en scheidinge van landerijen, zal een
priester de magt hebben om het landgoed van eenen schattingboer, onder de
betuiginge van zijnen eed, onder den eigendom der kerke te brengen.’
Een gemakkelijk middel om een geschil ten einde te brengen, zoo men ziet.
Na gedurende twee eeuwen van bezit te hebben gewisseld in de geslachten van
de Borrens, de Bastaarden van Culenburgh, de Nyenrodens, de Zwietens, de
de

Hemerts, is het Huis Amerongen in het midden van de 16
overgegaan aan Godard van Reede, Heer van Saesveld.

eeuw door koop
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Tot 1879 is het in deze familie gebleven, en bij den dood van Lady Elizabeth
Villiers geb. Gravin van Reede-Ginkel - die kinderloos overleed - bij familie-contract
gekomen aan haren neef, den tegenwoordigen eigenaar.
Onder de Reede's zijn er verscheidene geweest welke door de Staten-Generaal
van het Gemeenebest meermalen tot gewichtige bezigheden binnen de provinciën,
of tot zendingen buitenslands gekozen werden.
Godard Adriaan, Baron van Reede, Vrijheer van Amerongen werd in 1672 als
Gezant
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HET KASTEEL AMERONGEN MET DE BRUG, VAN DE NOORDOOST-ZIJDE GEZIEN. FOTO MARIE BIJL,
ASSEN.
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naar het Hof van den keurvorst van Brandenburg gezonden om uit naam der Staten
met dezen te onderhandelen en hem, zoo mogelijk, hunne partij te doen kiezen.
Het was in dit zelfde jaar dat de Franschen in Utrecht en tot Amerongen waren
*)
doorgedrongen, en dat zelfs de koning op het kasteel zijn kwartier koos.
Intusschen was er strikt order gegeven, dat noch aan het huis, den hof en den
tuin, noch aan de goederen en plantsoenen, den Heer van Amerongen
toebehoorende, eenige schade mocht worden gedaan.

DE OPGANG VAN DE BRUG. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Door de fransche officieren die er verblijf hielden of passeerden, werd echter bij
herhaling gevraagd waar de Heer van Amerongen zich dan wel ophield, hetgeen
door de bewoners telkenmale ontwijkend werd beantwoord.
En toen naderhand de bewoners zich bij den secretaris van den Hertog van
Luxemburg om een vrijbrief vervoegden, vroeg deze opnieuw naar den Heer van
het kasteel.
Zijn afwezigheid had bij de Franschen de aandacht getrokken en weldra lekte het
uit dat de heer Van Reede zich op last van de Ho. Mo. d. Heeren Staten-Generaal
in Duitschland bevond, wat door den koning, ‘of wel sijne onbarmhartige ministers,
soo hoogh en chocquant werd opgenomen.’, zooals in het vroeger genoemde
Memoriaal-Bouck staat opgeteekend, dat dit leidde tot de algeheele vernieling van
het kasteel en zijn omgeving, wijl de Heer van Amerongen ‘tegen de Interesse van
den Koninck van Vranckrijk ageerde.’
sten

Op den 27
Februari van het jaar 1673 meldde zich een officier van de lijfgarde
van den hertog van Luxemburg, la Fosse, met een 12-tal ruiters op het kasteel,
zeggende van den koning in last te hebben het huis

*)

In een der bovenvertrekken zagen wij een gebeeldhouwd, met zijde damast overtrokken
ledekant, waarin Lodewijk XIV tijdens zijn verblijf had geslapen.
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te ruïneeren en te verbranden en gelastte den bewoners te vertrekken.
En niettegenstaande door hen een groote som gelds geboden werd, om den
brand te voorkomen, werden door de soldaten bossen hout en stroo naar binnen
gedragen tot in de torens, waar deze werden aangestoken, zoodat het geheele
gebouw van boven tot beneden totaal uitbrandde.
Zoo hevig woedde de brand dat de zware buitenmuren door het felle vuur, en
door het vallen van balken en binnenmuren, tot den grond toe gebarsten, naar
binnen en naar buiten uitgeweken waren en in de grachten gevallen.

FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Toen werden des nachts de woningen en getimmerten op het voorplein geheel
afgebrand en werden eenige honderden karpaarden, omtrent 50 à 60 ossen en
ettelijke duizenden schapen op de goederen en weilanden van den Heer van
Amerongen geweid, onder voorwendsel dat deze den intendant Robert - in het
memoriaal boek met verachting ‘een parsoon van vile afcomste’ genaamd toebehoorden.
Ten slotte werden de bosschen en de plantsoenen van Amerongen gekapt.
In de correspondentie van Mevrouw Van Reede, vinden wij vermeld, dat de keurvorst,
begaan met het ongelijk den Heer van Amerongen aangedaan, van zijn sympathie
blijk gaf, door het zenden van 800 zware boomen timmerhout, ‘zoo Eycken als
Greinen, uit sijne Bosschen omtrent Berlijn,’ welke in een groot vlot, langs de Elbe
over Hamburg, naar Amsterdam gevoerd werden.
De Staten Generaal gaven f 40.000 aan obligaties terwijl door de andere
mogendheden eveneens aan den wederopbouw van het Huis Amerongen geldelijk
werd bijgedragen.
den

De verdiensten van Godard van Reede zijn oorzaak geweest dat, op den 4
Augustus 1676, het Huis en Heerlijkheid van Amerongen van alle pandschap
ontheven, en tot een H o o g e en V r i j e H e e r l i j k h e i d verheven werd, met
erfelijk recht voor hem en zijn nakomelingen, te eeuwigen dage te kunnen oefenen:
alle soorten van rechten ‘niets uitgezonderd, dan alleen de misdaad van gekwetste
majesteit;’ m.a.w. het hooge recht van beschikking over leven en dood van de
onderhoorigen, welk recht tot de invoering van onze tegenwoordige grondwet is van
kracht gebleven.
Een prachtig geschreven oorkonde met groot-zegel, en vervat in een kostbare
massief-gouden doos, waarop de wapens van Utrecht, Reede en Amerongen, wordt
in de verzameling van Amerongen bewaard, en van Graaf Bentinck verkregen wij
de toestemming een afbeelding te maken van dit unieke stuk (zie hierboven).
Godard van Reede overleed te Kopenhagen in 1691.
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Zijn lijk werd naar hier overgebracht en rust in de kerk van Amerongen.
De bezitting ging thans over op zijnen zoon Godard, Luitenant-Generaal Baron van
Reede-Ginkel, welke met Willem III naar Engeland gegaan zijnde, door zijn moed,
in 1691 een einde aan den oorlog met Ierland maakte, en voor welk feit hij verheven
werd tot Graaf van Athlone.
Gehuwd met Ursula van Raesfelt, was hij eigenaar van het Kasteel Middachten,
*)
en de stichter van den schoonen koepel aldaar .
Evenals dit kasteel is het Huis Amerongen een massief vierkant gebouw in een
slotgracht gelegen, en door een breede brug met het als tuin aangelegde voorplein
verbonden, dat door een poortgebouw, waaraan de bouwhuizen grenzen, is
afgesloten.

PAD LANGS DE GRACHT. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Behalve 't sousterain, drie verdiepingen hoog, in baksteen opgetrokken, zonder
noemenswaardige uiterlijke versiering heeft dit bouwwerk het echte karakter van
het deftige laat-zeventiende-eeuwsche heerenhuis, en maakt door zijn fraaie
proporties, en simpele lijnen, zich spiegelende in de slotgracht, een indruk van
bizondere statigheid, waartoe door de hooge brug - met twee kloeke vrouwenbeelden
geflankeerd - en kwistig met klimplanten begroeid, niet weinig wordt bijgedragen.
Zooals op de afbeelding te zien is, werd deze brug in twee verdiepingen aangelegd,
waarvan de benedenste naar de in het sousterain gelegen keukens voert.
Een zonnig pad loopt tusschen de hooge - met klimrozen weelderig begroeide wallen van het voorplein en een rij welriekende bloemstruiken langs de gracht, onder
de brug door, en vormt een ideale beschutte strook bloemtuin van een intensieve
bekoring, sterk herinnerend aan den ‘border garden’, het geliefkoosde motief in de
Engelsche bloemtuinen:
‘My Garden sweet, enclosed with walles strong,
Embanked with benches to syth and take my rest.’
*)

Zie Elseviers Maandschrift. Januari 1906, pag. 28.
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Voeg ik er nu bij dat èn de oude grachtmuren, èn de gebouwen om het voorplein met een gazon en eenige bloemperken benevens een vergulden zonnewijzer en
een paar elegante gesmede lantaarns gesierd - volop met klimop en klimplanten
begroeid zijn, en dat het geheel door hoog opgaand geboomte omsloten is, dan zal
de lezer zich, hoop ik, een denkbeeld willen maken van de passende omgeving
welke het kasteel omlijst.
Een eigenlijk geometrisch aangelegde binnentuin heeft Amerongen niet, maar
het
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park sluit zich direkt om de binnenste slotgracht aan, op zulk een wijze echter dat
tusschen de wijder uiteengeplaatste boomgroepen, of afzonderlijke boomen, de
ornamentaal aangelegde tuin met gazons en bloembedden, met hier en daar beelden
en tuinvazen, zich geleidelijk in den park aanleg oplost en zoodoende een uiterst
gelukkige combinatie vormt van den meer formeelen Franschen met den meer vrijen Engelschen landschaptuin.
Dit geheel wordt door, - als lanen beplante - dijken vierkant omsloten; openingen
tusschen het geboomte laten hier en daar schoone vergezichten vrij op de zonnige
uiterwaarden van den Rijn en den toren van het naburige Renen.

HET KASTEEL AMERONGEN. VOORZIJDE. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Een houten brug terzijde van het kasteel leidt naar den moes- en kweektuin, een
grooten meer taludvormig aangelegden hof, vol heerlijke bloemen en prachtige
gewassen en met kassen, oranjerie en tuinhuis en door muren omsloten.
Hier is het dat oog en reukorgaan te gast gaan aan het schitterend palet en aan
de kostelijke geuren van bloemen en heesters in velerlei verscheidenheid.
In dezen tuin vindt men ook een ‘berceau’, een gewelf van groen; koele,
beschaduwde doorgang temidden van de zonnige bloembedden, welker kleuren
gezien van uit den donkeren tunnel van gebladerte, daarmede een verrassend
sterke tegenstelling vormen en combinaties doen zien van ongeloofelijken gloed.
Onwillekeurig wekte die berceau bij mijzelf herinneringen op uit mijn kinderjaren:
aan den goeden ouden tuin van onze pastorie, - het ‘Boerhaave-Huis’ te Voorhout
- waar een dergelijke overdekte laan van zéér oude, in boogvorm geleide - maar in
allerlei fantastische kronkels gegroeide - linden de trots van mijn vader, de lust van
ons kinderen was.
Hoeveel meer hecht men aan zulk een ouderwetschen tuin, hoeveel meer
souvenirs knoopen zich aan zulk een plek vast, dan aan den banalen, van alle zijden
o p e n liggenden aanleg van menige moderne villa.
De eigenlijke T u i n is dan ook oorspronkelijk de a f g e s l o t e n ruimte en is een
plek gronds, tusschen muren of heggen, waar bloemen, groenten, vruchtboomen
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en sierheesters broederlijk te samen staan, op zijn beurt van een even groote
schoonheid, als het uitgestrekte park, bosch of dal.
Ommuurd waren de tuinen in de middeneeuwen. Het waren de monniken, in die
veel bewogen tijden als van zelf aangewezen om een zoo rustig en vreedzaam
bedrijf als den tuinbouw te beoefenen, die ze aanlegden.
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In hun ongestoorde afzondering konden zij al hun aandacht wijden aan het kweeken
van bloemen en planten en zich bekwamen in het bereiden van kruiden, medicijnen...
en likeuren.
Middeneeuwsche miniaturen - die klare spiegels van het verleden - leeren ons
hoe die tuinen er moeten hebben uitgezien.
de

De 15 eeuwsche kloostertuinen waren vierkant en door heggen en lanen
zoodanig ingedeeld, dat zij het best aan de doelmatige plaatsing van moesbedden
en boomgaard beantwoordden.
De smalle voetpaden werden met zand bestrooid en in het midden bevond zich
meestal een fontein of put - vaak met smeedwerk gesierd - of een kleine vijver voor
het houden van visschen.
Geen indrukken van de buitenwereld drongen hier door, daar de tuin omgeven
was door zware muren, die behalve als veilige afsluiting ook dienden tot het leiden
van vruchtboomen en wijngaard en het daartusschen kweeken van kruiden en
bloemen, welke bizondere beschutting behoefden.
Ook in den Amerongschen tuin zijn het juist weder die o u d e r w e t s c h e bloemen:
bonte stokrozen, teer-blauwe riddersporen, witte margerieten of gindsche matte
violieren, en duizend-schoonen - violet-rood en purper - welke zoo harmonisch
passen bij het witte latwerk en de stijve leiboomen tegen de gezellig-oude muren.
Baksteenen pijlers, waarop brokkelige leeuwen met adellijke wapenschilden
prijken, met klim-rozen en clematis weelderig omrankt, staan als ernstige wachters
bij de ingangen, en geven in juiste mate aan het geheel een ietwat historisch aanzien,
de passende schakel vormend met den ouden dorpstoren op den achtergrond, en
waarmede deze zich in huisgewaad vertoonende tuin, - als ik dat zoo noemen mag
- minstens even veel stijl vertoont als de meer ‘gekleede’ parterre-aanleg of de meer
gekunstelde parktuin.

HET VOORPLEIN. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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Noordwaarts strekken zich tot op aanzienlijken afstand de gronden van Amerongen
uit: glooiende akkers, en over de heuvelen groote dennenbosschen; - verderop
nieuwe aanplantingen, en in het verschiet, blauw en wazig, de golvende heide.
Wijd opent zich ten Zuiden het vergezicht op de Betuwe en den Tielerwaard en
de groene landerijen; ettelijke torens doemen op uit de verte. Het kasteel ligt
grootendeels verborgen achter het hooge geboomte, waarboven alleen de blauwe
standaard met het witte ankerkruis, - de vlag van het geslacht Bentinck - uitsteekt.
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Op korten afstand ziet men de peervormige torenspits glinsteren van het oude slot
de

Zuylestein, het fraaie 16 eeuwsche kasteel eveneens aan graaf Bentinck behoorend
en waarvan de geschiedenis met die van het kasteel Amerongen nauw is verbonden.

EEN MUUR MET STOKROZEN. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

En op den voorgrond de slanke baksteenen toren van de Amerongsche kerk,
welke de adellijke grafkelders bevat.
Een groot aantal gebeeldhouwde en zeer rijk gepolychromeerde wapenborden
en naamtafels - werkelijk prachtige voorbeelden van heraldieke compositie en
smaakvol letterschrift - versieren de witte wanden in dit kerkgebouw, en de vele
kleuren van de wapens en hun gouden of zilveren velden vormen een passende
tegenstelling met het oudeikenhout van betimmering en meubilair, het dof groen
van de bekleeding en de lederen ruggen van de oude bijbels.
Inderdaad is hier nauwelijks een gelukkiger versiering denkbaar dan die reeks
van gebeeldhouwde cartouches, waarop de vele schilden even zoovele herinneringen
aan vroegere tijden wakker roepend, als het ware in sprekende taal van de grootheid
van vroegere geslachten getuigen. Want ware uitsluitend o r n a m e n t a a l schilderof beeldsnijwerk - rijker wellicht en veel zwieriger - in dit eenvoudig kerkje
aangebracht, met figurale voorstellingen of allegorische groepen, zooals wij vaak
in zelfs kleinere kapellen aantroffen, dan ongetwijfeld zou van een dergelijk
opgesmukte omgeving het onbeteekenende in het oog springen nevens dit zinrijk
heraldisch ornament, voor den ingewijde zooveel meer zeggend dan louter
versieringsvormen alleen.
Zonder ophef, maar in simpel, decoratief werkend letterschrift staan hier in korte
zinnen velerlei voorname gebeurtenissen opgeteekend, vormend voor een deel de
kroniek van het Huis Amerongen.
Ontwend als wij zijn aan handschrift- en letterversiering, onze smaak grootendeels
bedorven door banaal drukwerk, zonder schoonheid, zonder ziel - het resultaat van
mechanisch zetwerk en de ongevoelige snelpers - beseffen wij thans nauwelijks
meer de bekorende schoonheid welke gelegen is in de letters van oude handschriften
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op perkamentbladen, van geschilderde opschriften of in steen gebeitelde
gedenksteenen en in metaal gegraveerde grafplaten.
Wedijveren niet de rijk verluchte initialen der middeneeuwsche manuscripten in
*)
schoonheid met de beste onder de schilderijen?

*)

de

Het gebedenboek van Etienne Chevalier (15 eeuw) was door Jean Fouquet, den miniaturist
van Lodewijk XI, zóo schoon verlucht, dat later 40 bladen van dit boek de buitengewone som
van fr. 300,000 opbrachten en het eigendom werden van den Hertog van Aumale
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Rekent men niet de miniaturen van een Rogier van der Weyden of de Gebroeders
van Eyk tot de beroemdste kunstwerken?
†)
Werd ooit een schooner boek verlucht dan het Breviarium Grimani.

DE FAMILIEWAPENS IN DE KERK. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Teekende Albrecht Dürer niet met even groote toewijding de letters als de
§)
tafereelen in de prachtige illustraties van Keizer Maximiliaan's Gebedenboek?
de

**)

En waren eindelijk, in de 16 eeuw, niet de uitgaven van de Elseviers om de
schoonheid van hun letter door heel Europa gezocht?
Is het nog noodig behalve op de beteekenis van de Heraldiek als wetenschap
ook op het decoratiefschoon ervan te wijzen.
Rijzen bij het zien van die blazoenen en hun versierselen niet de riddertijden voor
uw verbeelding met hun schitterende tournooien?
Gij kent de kapel van Hendrik VII, lezer, in den Westminster te Londen. Zaagt ge
ooit schooner, stemmiger geheel dan die ernstige ruimte met dat heerlijk gewelf;
kantwerk van steen, wonder van fijnheid, mysterieus zich oplossend in den wazigen
toon van die spaarzaam verlichte kapel!
Maar heeft u dan niet getroffen, hoe dáár de heerlijkheid van de heraldieke kleuren:
blauw, rood, goud, van die geëmailleerde wapenplaten in de koorbanken, van het
kunstig gesneden lofwerk van helmen en helmkleinodiën in de bekroning, en de rij
van oude vaandels daarboven, een ontroerend schoon geheel vormden van groote
voornaamheid!
En kent gij het Gemeenlandshuis te Delft? Is er in héél ons land één gekleurde
gevelversiering aan te wijzen als die omlijsting van wapenschilden?
†)

§)
**)

Bibliotheek San Marco te Venetië. - Er bestaat van dit werk een prachtige reproductie, welke
tot mijn verwondering niet in de Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage aanwezig is. De
Universiteitsbibliotheken te Leiden en te Utrecht bezitten elk een exemplaar.
Bibliotheek te München.
De stamvader van dit beroemde boekdrukkersgeslacht van dien naam was Lodewijk Elsevier,
te Leiden (1592-1617).
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Ziet, al deze voorbeelden, welke ik hier aanstipte, kwamen mij in het Amerongsche
kerkje in de gedachte, zóódanig werd ik getroffen door de waarlijk bizonder
decoratieve werking van dit overigens sober, maar innig smaakvol geheel, - stemmig
beschenen door een zacht groen licht, dat door de omringende boomen getemperd,
in een aantal glimlichtjes van de koperen kaarsenkroonen wordt teruggekaatst, aan
de ge-
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KIJKJE IN DEN KWEEKTUIN. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

heele omgeving een gepaste levendigheid bijzettend.
Ik mag ieder, die Amerongen passeert, aanraden dit mooie kerkje te gaan
*)
bezoeken.
(Wordt vervolgd).

*)

Onlangs werd in het Bouwkundig Weekblad een verslag gegeven van een voordracht van
Dr. W. Vogelsang, over: ‘De Nederlandsche Beeldhouwkunst en hare verhouding tot de
Renaissance in de 16e en de 17e eeuw’, en daarin werd ook melding gemaakt van Colyn de
Nole van Kamerijk, den vervaardiger van den beroemden schoorsteen in het Stadhuis te
Kampen.
Een werk, dat mogelijk ook van zijn hand is, zijn de beelden van ridder Coert van Reede,
Heer van Amerongen († 1585) en zijn gemalin Geertruyd van Nijenrode († 1605), op een
graftombe in de Herv. kerk te Amerongen. In stukken betreffende een proces, waarin de
erfgenamen betrokken waren, wordt als vervaardiger genoemd Mr. Colyn de Nole. Het schijnt
evenwel nog niet vast te staan, dat hij dezelfde is als Mr. Colyn van Kamerijk.
Van de tombe zijn alleen de beelden overgebleven, en deze zijn - na een tijd van
verwaarloozing te hebben doorgemaakt - (in 1672 gebruikten de Fransche soldaten de kerk
voor paardenstal) op 7 Maart j.l., weer op hun vroegere plaats in het koor der kerk boven den
familiegrafkelder der Van Reede's hersteld.
Het opschrift van het monument luidt:
Deze beelden van
Coert van Reede heer van Amerongen
overleden 19 April 1585
en van zijne echtgenoote
Geertruyd van Nyenrode vrouwe van
Zuylesteyn
overleden 6 April 1605
zijn vervaardigd door den Utrechtschen
beeldhouwer Jacob Colyn de Nole
en opnieuw geplaatst
op kosten der Staten van Utrecht in 1907.
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HET INWENDIGE VAN DE KERK TE AMERONGEN. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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De herleving der kleinkunsten
door H. Hana.
Borduurkunst. I.
Studeert op het oude, opdat gij 't onthoude
En krachten moogt winnen, om 't nieuwe t' ontginnen.
Het is weer lente voor de kunst. Haar blijde jeugd. Want zooals het leven van elken
mensch de ontplooiïng

FIG.

1. VOORBEELDEN VAN DEN KRUISSTEEK.

is van zijn jeugdleven, zoo heeft ook elke kunst-periode haar kindschap vol belofte.
Vol stille belofte, door het oor der menschen nauwelijks gehoord, aan haar zelve
nauwelijks bewust.
Die eerste, halfverholen uitingen, wat zijn zij subtiel en wat hebben ze een sterke
macht. Honderden, soms duizenden van jaren werken zij na.
We denken aan den vormgevenden invloed der oudste weef- en vlecht-patronen
op de geheele versieringskunst van Egyptenaren, Assyriërs en Grieken; - van de
Oostersche weefsels met hunne diermotieven op de Romaansche bouwkunst; - van
de mystiek-symbolische knoopfiguren en ingewikkelde lijnvlechtingen der Kelten
op de drie hoofdperioden der Westersche, en zelfs op de Oostersche kunst. En
daarom meenen wij, dat ook het borduren, schoon een der bescheidenste kunsten,
toch nog geenszins de minste in beteekenis en innerlijke waarde behoeft te wezen.
Borduurkunst, de teedere en machtige, de overal groeiende, alles omvattende,
alomtegenwoordige. Voor wie niets te gering en niets onbereikbaar is. Die het
vingerdoekje zijn streeling der oogen en den tempelvoorhang zijn geheiligde wijding
geeft. Zij is als die bescheiden vegetatie der natuur, welke overal wast en van den
ouden boomstam, de ruïne en den kerkermuur de grimmigheid neemt, - het
vensterkozijn en het rustiek prieel te omplooien weet met een aanlokkenden lach.
De kunst der vrouwen is zij bij uitnemendheid.
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En geloovende aan dien invloed der eerstelingen, hoe sterk moeten wij die dan niet
achten bij deze kunst, welke door de ernstigste onderzoekers tot de allereerste
gerekend, en als ouder zelfs dan het weven beschouwd wordt.
Immers de menschen hebben zich gekleed, voordat ze weven konden, met
boomschors,
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beestevellen of matten. Die beestevellen waren, zóó als de natuur ze gaf, slechts
hoogst zelden geschikt voor het gebruik. Zij moesten versneden en aaneen-genaaid
worden.
Hier werd men al spoedig zóó knap in, dat men het mooi begon te doen. En zóó
mooi, dat veel van dit oude werk den naam van echte kunst verdient. Dit komt
sommigen misschien overdreven voor, maar niettemin bewonderen wij den smaak
en kunstzin, waarmede Irokezen, Apachen en andere heel- en halfwilde
volksstammen hunne kleeren van beestevellen met darmsnoeren, zenuwen of ook
met gesponnen draden weten aaneen te naaien, en de prachtige en stijlvolle
ornamentatie-beginselen, die hierin zijn vastgelegd. We weten ook nog uit onzen
schooltijd, hoe die ‘barbaarsche’ voorouders van ons, in ‘ruwe dierenhuiden’ gekleed
gingen, maar er werd niet bij gezegd, welke prachtstukken van borduurwerk deze
‘barbaren’ van die gesmade kleeding wisten te maken.

FIG.

2. VOORBEELDEN VAN DEN PLATTEN STEEK.

Toch verhaalt Semper, dat zij in de kunst van het bereiden en borduren (sticken)
dezer kleedingstukken (in het bijzonder van rendierbuizen) zóó bekwaam waren,
e

e

dat deze pelzen reeds in de 3 en 4 eeuw de meest in zwang zijnde winterkleeding
e

der voorname Romeinen werden, zoodat tegen het einde der 4 eeuw, onder keizer
Honorius, een weeldewet moest worden uitgevaardigd, welke het dragen der rijk
geborduurde uitheemsche pelzen op zware straffen verbood, opdat niet deze mode
der barbaren de voorloopster hunner heerschappij zou worden.
Deze pelzen waren zóó bewerkt, dat het haar naar binnen kwam, en alleen aan
de zoomen en afsluitingen zichtbaar werd. De versiering ontwikkelde zich geheel
uit de n a a d -b o r d u r i n g . Men zette tusschen de hoofddeelen van het kleedingstuk
helder gekleurde strooken rood, blauw of groen leder, - (en soms ook
bont-schitterende visschehuiden) - om de naden beter te doen spreken. En deze
strooken werden met sierlijke krulborduursels ingehecht, op de wijze der
Canadeesche kleedingversiering. Op dezelfde manier worden nòg versierd de
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Russische pelsschoenen, die zulke schoone en leerrijke voorbeelden zijn, niet alleen
voor de borduurkunst, maar voor de leer der zuivere stijlbeginselen in het algemeen.
Dit aaneennaaien van beestevellen is een eenvoudige en zeer voor de hand
liggende werkwijze, en, naar we met zeer groote zekerheid kunnen aannemen, ook
ouder dan het weven, omdat het villen van dieren en het gebruiken der huiden,
zooveel minder nadenken, omslag en voorbereiding vraagt dan het maken van zelfs
het eenvoudigste weefgetouw. Hieruit zal moeten volgen, dat de eerste
borduurwerken er anders uitzagen dan die, welke later op geweven stoffen werden
aangebracht. Want bij elk soort materiaal passen zekere manieren om het te
bewerken. Zoo zijn plooi- of vouwbare stoffen in het algemeen, geschikt voor
borduurwerk, maar zal dit borduurwerk op elke stof in het bijzonder, ook op een
aparte manier moeten aangebracht worden; - en wel zóó, dat eenerzijds de
eigenschappen van de stof meewerken tot het ontstaan der versiering, en anderzijds
de versiering de schoonheden van het materiaal niet negeert of
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verbergt, maar beter tot hun recht laat komen. Dit noemt men kortweg: de eischen
van het materiaal eerbiedigen, een uitdrukking voor den leek onverstaanbaar.

FIG. 3. BORDUURWERK IN DEN TAMBOERSTEEK UIT DE COLLECTIE FRIEDRICH FISCHBACH, DIR. DER
K.N. SCHOOL TE ST. GALLEN.

Het is misschien goed, enkele hoofdfactoren die hierbij gelden, even te bezien,
zij het ook zonder daar al te diep op in te gaan.
De borduurkunst gebruikt n.l. in hoofdzaak twee soorten van steken, de platte
steek en de kruissteek, benevens een betrekkelijk weinig gebruikte tusschenvorm,
detamboersteek. De platte steek, uit een oogpunt van vormgeving beschouwd een
stukje lijn, leent zich tot soepeler vormcombinaties en zwieriger lijnenbeloop dan
de kruissteek. Zij is, door haar proportie, haar richting, haar onafheid of
onvolmaaktheid, welke allerlei mogelijkheden van vermenigvuldiging en groepeering
suggereert, - als van zelve aangewezen als hulpmiddel tot die l i e f d e v o l l e
n a t u u r n a b o o t s i n g , welke, naast den zin voor strenge rhythmiek, aan de
voortbrengselen van elke beginperiode haar sterk bekorende naïveteit verleent.
De kruissteek is feitelijk een ontwikkeling en een beperking tevens, van de platte
steek. Het is de platte steek, verworden tot een afgesloten geheel, het kruis; met
zijn armen wier richtingen elkander te niet doen en die, niet wat de techniek, maar
wat den geometrischen bouw betreft, gezamenlijk ontspringen aan en wijzen naar
het midden van het kruisje, waardoor dit tot een afgesloten geheel wordt.
En dit is de oorzaak, dat een vormgeheel of -combinatie, opgebouwd, of liever
saamgevoegd uit kruissteken, een zooveel stugger uiterlijk vertoont dan een figuur
van platte steken gemaakt. Laat het karakter van de platte steek toe, haar voor
nagenoeg elke soort van groepeering of technische toepassing te gebruiken, de
kruissteek handhaaft onder alle omstandigheden haar eigen individualiteit. En dit
zou zeer stellig een beletsel zijn voor haar praktische bruikbaarheid, als niet juist
dit onplooibare, vierkante karakter zich zoo harmonisch aansloot bij de eveneens
vierkante en duidelijk sprekende draadoversnijding van grof geweven stof. Deze
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soort stoffen, die zoo op het eerste gezicht hun struktuur of makelij verraden, zij
eischen juist die strengheid van vormen, welke bij dit maaksel past.
Is hiermede het speciaal gebied van de kruissteek duidelijk aangewezen, de platte
steek behoeft evenwel ook hier nog niet te
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FIG. 4. HERTEKOPJES, IN JACHTGEREEDSCHAP GEKRAST DOOR VOOR-HISTORISCHE HOLBEWONERS.
ONTLEEND AAN WALTER CRANE'S ‘THE BASES OF DESIGN’.

worden uitgesloten, daar zij, zooals gezegd, zich tot alles, dus ook tot stugge
strengheid van groepeering leent.
*)
De figuren 1 en 2 geven afbeeldingen van beide soorten van steken, en fig. 3 is
een voorbeeld van den tamboersteek. Het vrouwefiguurtje daarop is in fig. 1 in den
kruissteek uitgevoerd, waardoor de verwantschap tusschen beide soorten van steken
duidelijk uitkomt. Om het verschil in vormgeving en uitvoeringsmogelijkheden
tusschen kruis- en platte steek te doen zien, wijs ik op den S-vorm die op beide
figuren voorkomt. Die is in kruissteek, hoewel in deze techniek veel gebruikt, stijlloos
en feitelijk onuitvoerbaar. In den platten steek (hier in den vorm van steelsteek) is
dit figuurtje volkomen in stijl. De bloemvormpjes, in fig. 1 in den kruissteek en in no.
2 weer in den platten- (ingrijpsteek) geborduurd vertoonen eveneens duidelijk het
door de bewerking veroorzaakte verschil in aspect en vormkarakter. Het bladvormpje
op beide afbeeldingen eveneens; terwijl bij vergelijking der beide hoekvullingen
onderaan in fig. 1 blijkt, hoe de platte steek ook op grof weefsel zeer goed te
gebruiken is, en dan tot effecten kan leiden, die in den kruissteek onbereikbaar zijn.

FIG.

5. EGYPTISCHE HIEROGLYPHEN.

Uit de beide afbeeldingen blijkt ten slotte duidelijk, dat voor stof zonder draad de
platte steek als het ware is aangewezen, terwijl de kruissteek daarvoor niet te
gebruiken is.
*)

Dat de reproductie er wat gehavend uit ziet, spijt mij. Het is niet de schuld der borduurster.
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Het is daarom uitteraard de platte steek, die door de eerste borduurders op het
gladde leder met zijn onverdeeld oppervlak werd aangebracht. Zooals gezegd, werd
door hen het naaisel, waarmee de naden gemaakt werden, als grondslag der
versiering genomen, en maakten zij aldus in letterlijken zin van den n a a d of n o o d
een deugd. Etymologisch beteekent het woord ook: de kunst van het randenmaken
of randen-versieren. Borduren, bordure, boord enz.
Het is jammer, dat ik u niet enkele dier prachtige oud-Germaansche voorbeelden
kan laten zien zooals b.v. het Römisch-Germanische Central-Museum te Mainz er
zoo'n rijken voorraad van bergt, maar ik heb ze niet. Toch kan ik er nog niet geheel
over zwijgen omdat ik ze zoo bewonder en er zoo bijzonder veel van houd.
Ze zijn zoo goed, zoo eenvoudig en zoo kinderlijk oprecht. Later, in tijden die toch
nog tintelen van leven en levenwekkend kunstbesef, heeft men echter dikwijls met
opzet zoo gewerkt, dat naden e.d.g. zoo min mogelijk te zien kwamen, omdat men
het begrip eenheid verkeerd ging opvatten. Een inderdaad harmonisch geheel laat
alle deelen tot hun recht komen; - een éénheid, die de deelen niet kennen of
erkennen wil, is geforceerd, is valsch.
Meen echter niet, dat zulke heel eenvoudig en stijlvol versierde dingen door de
makers daarvan als iets bijzonders of aparts beschouwd werden. Voor wie het doen
is het juist zooals het moet en men verlangt dan ook niet anders. En het is zòò goed,
dat ook de beschouwer, die van een heel anderen tijd, met andere opvattingen en
begrippen
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is, terstond onder ‘bekoring’ komt, en er, zooals men dat noemt ‘in mee leeft.’ Want
zoo'n mocassin, zoo'n pelsjak of lederen schild h e e f t leven. Gij kunt er niet naar
kijken zonder er goed-vriend mee te zijn.

FIG.

6. PRIMITIEF SNIJWERK. ONTLEEND AAN WALTER CRANE'S ‘THE BASES OF DESIGN’.

Reeds dadelijk, bij de eerste ontmoeting, zegt het u hoe en wat het is en het vertelt
er u bij, dat het zich mooi heeft gemaakt, om u een genoegen te doen.
De techniek is natuurlijk even primitief als de hulpmiddelen, waaronder we, bij
wijze van werkdraad, de boorden of gespleten spoelen van vogelveeren dikwijls
aantreffen. De platte steek wordt hierbij zigzagsgewijze of kruislings gelegd en vormt
aldus den naad die daardoor tegelijk wordt versierd. Het ‘stiksel’ van een op die
manier gevormden naad heeft vanzelve een duidelijk sprekend rhythme, dat een
ongezochten, doch zeer bruikbaren basis vormt voor een geometrische orneering,
die, streng van aard, toch vroolijk en geestig van doen kan zijn.
Men heeft dikwijls getracht in platonische meditatie, uit deze primitieve
voortbrengselen een heel stelsel van ontwikkeling der versieringskunst, en zelfs der
vrije kunst op te bouwen. Het meetkunstig ornament zou dan langzamerhand zóó
‘mooi en ingewikkeld’ geworden zijn, dat het ten slotte een naturalistisch uiterlijk
krijgt, en eindelijk, door den weldadigen invloed der beschaving rijpgestoofd, als
vrije kunst of schilderij omhoog zweeft en zich op wand en zoldering hecht. Deze
klets is al dikwijls verkocht en met graagte geslikt en toch in den grond onjuist. Want
als men de zaak aandachtiger beziet, wordt men geneigd om uit te roepen: ‘Het is
juist omgekeerd!’ - wat alweer mis wezen zou. Want er is niet één bron voor
gebonden en vrije kunst beide, maar er zijn er twee. En die bronnen zijn: die kunsten
zelve. De sierkunst, - anders gezegd het gestyleerde ornament (verwar dat niet met
*)
houterig geteekende bloemetjes op een rij), is uitteraard rhythmisch, waaruit volgt
dat het ook een min of meer, en soms uitsluitend, geometrisch karakter draagt. Deze
eigenaardigheid sluit zich volkomen aan bij den sterken z i n voor maat en rhythme,
die ons allen is aangeboren, hoewel ze bij den ‘cultuurmensch’ meestal spoedig
atrofieert.

*)

In het vervolg op dit opstel wil ik daar meer van zeggen.
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FIG.

7. PRIMITIEF SNIJWERK, ONTLEEND AAN WALTER CRANE'S ‘THE BASES OF DESIGN’.

Doch een tweede, zeer sterk werkende eigenschap, is de zucht tot nabootsen,
tot imiteeren in daad en beeld, en, in meer ontwikkeld stadium, de zucht tot
vèrbeelden, tot omzetten in beeldvorm, van dingen die geen beelden zijn.
Men staat versteld bij het zien van de dikwijls zeer rake juistheid - en zelfs
gevoeligheid van teekening die veel natuur-afbeeldingen door boschjesmannen en
andere wilden in een rotswand of steenblok gekrast, tot zoo bijzonder merkwaardige
dingen maakt; om nu van de beestjes e.a. figuren op de oudste Grieksche vazen
maar niet te spreken. En zie in fig. 4 ontleend aan Walter Crane's ‘The bases of
design’, die hertjes eens, gesneden op jachtgerei door voorhistorische holbewoners.
Deze in wapenstelen gekraste schetsen zijn prachtig van spontane raakheid en
aandachtsvolle fijn-
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gevoeligheid. Vermoedelijk heeft het verband dat er voor den teekenaar bestond
tusschen de jacht en het jachtgereedschap, aanleiding gegeven om die hertekopjes
daarop te zetten.
In Elseviers Geïllustreerd Maandschrift van Sept. '06 heeft mejuffrouw Martine
Tonnet in een artikel over Sangireesche kofo-weefsels, over den invloed van die
zucht tot nabootsen op het primitieve ornament, zeer interessante mededeelingen
gedaan. - En naast dien imitatiedrang staat nog, als derde faktor, het religieus besef,
dat uit alle primitieve kunst zoo duidelijk spreekt.
Padden, hagedissen, slangen en andere dieren die van vochtigheid houden,
worden in klei nageboetseerd en voor een afgodsbeeld of onder een heiligen boom
gezet om den god eraan te herinneren dat er behoefte aan regen is. Een
wilde-beeste-masker wordt, als schrikverwekker in den strijd, voor het aangezicht
of op het schild geplaatst. Visschen worden op een boot geschilderd om de visschen
in het water, te lokken, enz.
We denken in dit verband ook aan het hieroglyphenschrift, zie fig. 5, dat onder
den eenen of anderen vorm door alle kind-volken gebruikt wordt. Al die telkens
gebruikte poppetjes, figuurtjes en teekentjes worden ook als amulet, of als fetisch,
of als machtsbewijs, of om andere reden gesneden, getatoueerd, geschilderd,
geborduurd, geweven, kortom, altijd weer en op allerlei wijzen te pas gebracht. Dit
doen heeft tweeërlei gevolg: de vormen slijten af en worden, wat men noemt,
conventioneel, en - in een bepaalde techniek bij voortduring toegepast, gaan ze
zich hoe langer hoe beter voegen in het vormkarakter, dat een bepaalde werkwijze
van nature doet ontstaan, en waarbij het gevoel voor rhythmiek tot krachtiger uiting
komt, naarmate het naturalistisch karakter vervaagt.
Zeer duidelijk komt dit uit in de figuren 6 en 7, waarin we bij 6 nog juist een
gestyleerde vrouwfiguur herkennen, die bij 7 geheel is opgelost in het geometrisch
ornament.
Zoo blijft een schommeling, een soort van ebbe en vloed bestaan, waarbij nu
eens de logische bouw, de harmonische rhythmiek, dan weer de zin voor getrouwe
natuur-imitatie of voor rijken motieventooi naar boven komt. Tusschen deze twee
faktoren ontstaat nu een wisselwerking en soms een zeer innig verband dat enkele
malen, doch slechts zeer zelden, voert tot het allerhoogste en sterkste wat geest,
gevoel en wil bereiken kunnen, maar meestal leidt tot een compromis, waarbij òf
aan den eenen òf aan den anderen kant wordt schade geleden.
***
Die hoogste en sterkst levende uitingen zijn in alle voorbije tijden ontstaan door den
drang naar levenswijding, welke zich manifesteert als religie, en zich belichaamt in
kerk of tempel. Met breede opvatting kunnen we ze allen samenbrengen onder den
naam van religieuze of kerkelijke kunst. Reeds in de Babylonisch-Assyrische tempels
waren de muren behangen met in weef- en borduurwerk rijk versierde tapijten, welke
een plaats kregen boven de historische albastreliefs, die de muren als lambriseering
bedekten. Ook dienden zij om de ingangen af te sluiten en afzonderlijke ruimten te
vormen. Voorts als vloerkleeden, om door demping van alle geluid, de contemplatieve
aanschouwing der Godheid mogelijk te maken. Zij waren zoo prachtig, dat Joden,
Egyptenaren en Grieken deze tapijten als een kostelijk en geheiligd bezit
beschouwden, en de Grieken zelfs de daarop voorkomende fantastische dierfiguren,
jachtgevechten en voorstellingen uit de godenwereld aan hun eigen religieuzen
cultus wisten aan te passen, evenals vele eeuwen later de oud-Christelijke- en
vooral de Byzantijnsche kerk aan deze heidensche versieringen een
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Christelijk-symbolische beteekenis vastknoopte. Dit opportunisme kan laakbaar
genoemd worden. Verklaarbaar ìs het echter voor wie bedenkt met welk een
grenzenlooze hartstocht vooral de Byzantijnen de versiering hunner kerkinterieurs
beoefenden, en welk een overvloed van tapijten, geborduurde gewaden en
altaarkleeden zij daardoor voor den kerkdienst noodig hadden.
Hierdoor heeft de kerkelijke kunst van Zuid-Europa, en,
later,
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ook die van West-Europa, gedurende een lange reeks van
geslachten onder den ban gestaan der Oostersche mystiek.
In de middeneeuwen zijn het natuurlijk vooral de kloosters, waar de borduurkunst
beoefend en tot heerlijken bloei gebracht wordt. Stola's, tyara's, voorhangsels en
muurtapijten leveren den werkgrond voor een in zijn rijksten bloei zóó vergeestelijkt
en tegelijk zóó gezond-constructief en logisch uitgegroeid ornament, dat hier de
teerste religieuze gevoelsspelingen uit het innig doorwrocht verband van borduring
en hechte objects-structuur omhoog rijzen. Men is er als van zelve in geslaagd, met
behulp van enkele vaste symbolen, in borduringen die uit materialistisch oogpunt
feilloos zijn, tegelijk een krachtige verzinnelijking van het geestelijk leven en
bedenken te leggen, die ook den leek-in-sierkunst naar heilige contemplatie voert.
Een mooi voorbeeld daarvan kan ik hier niet toonen. Het eenige kerkelijk
borduursel dat ik u voor kan leggen, wil ik bespreken als vervals-symptoom. Wie
zich echter nog den bronzen knop van een bisschopstaf herinnert, die als hoofdplaat
het eerste artikel van deze reeks verlucht, zal zich ook van den geest der bedoelde
borduurwerken een voorstelling kunnen maken.

FIG. 8. GOTISCHE KANT. - (PUNTO-TIRATO OF AUSZUG-SPITZE),
FISCHBACH, DIR. DER K.N. SCHOOL TE ST. GALLEN.

- UIT DE COLLECTIE FRIEDRICH

Wij weten welke groote moeilijkheden er te overwinnen zijn, als een bloem, een
vogel, een visch, naturalistisch moeten worden afgebeeld volgens een werkwijze
die haar eigen vormkarakter heeft.
Ook weten we, dat er eenige tijd verloopen moet, soms zich uitstrekkende over
meerdere generaties, voordat men in een zeker materiaal, met behulp eener daarbij
passende techniek, kan bereiken wat men wil,
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zonder dat een dezer faktoren in de knel komt.
Het is dit, wat we stijl noemen, en een bijzonder mooi voorbeeld daarvan vindt
ge in fig. 8, dat een stuk kant voorstelt, meest bekend onder den naam van
punto-tirato. Deze kant wordt vervaardigd van linnen. Het eerst onderscheidt men
het ornament en den fond. Het ornament wordt feitelijk gevormd door op die plaatsen
den fond niet te laten doorloopen. En deze ontstaat door plaatselijk, volgens een
vast systeem, telkens eenige draden der stof uit te halen, terwijl de overblijvende
draden met garen omwoeld, het rechthoekige netwerk vormen dat het ornament
omringt.
Dat ornament zelf moeten we, (in de eerste plaats om het e f f e c t ), nog even
bekijken. Ik heb daarvoor het gereproduceerde stuk eenige malen herhaald. (Fig.
9). Ik heb dit gedaan, (of liever, mijne vrouw heeft het gedaan) omdat de rhythmische
motievengroepeering hierbij een zeer belangrijke schoonheidsfaktor is, maar het
blijft een pover hulpmiddeltje, Ik moest een meter van die kant voor u neer kunnen
leggen, en verzoeken, er een uur lang naar te kijken; er met uw aandacht in- en
doorheen dringen. Nu moet ik lapmiddeltjes gebruiken, en een krachtig beroep doen
op uw welwillendheid, en op uw fantasie.
Gij kunt dit stuk versiering bekijken in eens, en genieten van dat luchtige,
luchtig-streng spelende weeldebewegen, dat aan het geheel zoo'n aspect van sterk
leven geeft. Ook kunt gij zien van groep naar groep, van buiging tot rijzing en tot
buiging weer, in statelijk wuivende pracht. En uw teederste neiging wil fijn-voelend
glijden de zwierige bladwimpels, de slangelend spelende stelen en twijgen langs,
om op een van die kleine, bedaard vroolijke blaadjes, aan den kant, tot rustige
beschouwing te komen.
Want als ornament-c o m p o s i t i e is dit stuk kant glorieus. Het is gemaakt alsof
er geen bezwaren waren, geen moeilijkheden bestonden. De massa's die de
aandacht dragen, staan daar zonder massief te zijn. Het vroolijke en strenge tegelijk
der wapperende blaadjes, hun eigen rhythmiek, hun juist afgewogen evenwicht met
de schoon gevormde ruimten daartusschen; de door de speelsch dartelende stelen
zoo gelukkig verdeelde open plekken, het geeft alles zoo'n deftige distinctie aan het
geheel, en de stengelslangen langs den kant met de rustig liggende bladkoppen,
vormen zoo'n ongezochten overgang naar de strak-rechte banden daarlangs. Dan
het zacht naar buiten vervagen dat aan deze laatste de àl te groote strakheid
beneemt; het is alles van een schoonheid, zóó krachtig en wel-overwogen, dat
alleen de rijpe tijd van een sterke kunst... bij uitzondering zoo iets voortbrengt.
Uit een oogpunt van t e c h n i s c h e v o r m g e v i n g is hier het alleruiterste bereikt.
Als wij nog eens goed bedenken, dat het ornament bestaat uit de overgebleven
plekken van de oorspronkelijke lap, dan zien we in welk een sterk geconcentreerde
aandacht er noodig is, om de plaatsen voor het losknippen en uithalen der draden
zóó te kiezen, dat nergens groote of massieve plekken blijven, en toch ook nergens
kleine of versnipperde plekjes ontstaan. Door dit procédé is het aspekt van het
ornament geworden is tot een netwerk met vierkante mazen, die plaatselijk zijn
gevuld. Het is daardoor eenigszins te vergelijken met doorstopwerk op grove tulle
met vierkante mazen. En als wij dan denken aan het òf strakke en stijve, òf (bij
streven naar losheid) stijllooze karakter dat zulke ornamenten meestal hebben, als we voorts met klaar begrip waardeeren de hier bereikte volmaakte harmonie
tusschen de imaginatie, het materiaal en de techniek, dan voelen we eerbiedige
bewondering voor de schoonheidsscheppende kracht van een stijl, waarvan wij nu
i e t s beginnen te begrijpen... de gotiek.
Want ik kan u verzekeren dat de kunstnijveren van heden het nog niet zoover
hebben gebracht in subtiele motiefbeheersching en doortrainde lenigheid van
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verbeeldingskracht. En vraag nu niet: maar is misschien een groot deel van die
schoonheid slechts puur toevallig? Want dat zou veel weg hebben van de
half-jaloersche pedanterie van den dilettant tegenover den meester die geen toeval
kent. Denk trouwens slechts even aan hun bouwkunst. Gij vindt daarin terug dat
zelfde klaarbewuste streven naar uiterste
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analyse der statica, verbeeld in den statigen trippeldans van den steen.
En voor wie, als Hollander, zijn bewondering nog mocht willen betoomen, is hier
o

in n . 10 een tweede voorbeeld. Een voorbeeld alweer van een toewijding en een
taktvol meesterschap zóó groot, dat wij ons gerustelijk deze van teeder-sterk
sentiment doorweven begripsklaarte voorshands nog als idiaal mogen stellen. ‘Alzoo
weer zoo'n Gotiker, die schrijver? Zoo'n anti-renaissancist?’ Loop rond.
Zie nu in fig. 10, die sterk levende rust. Die stijging, dat staan. Die zwierige losheid,
zoo feilloos neergezet. Het i s een eiketak, tot in minutieus detail. En het i s een
ornament, door rhythmiek, strengheid van vormkarakter, en speelsche
massaverdeeling. Hier echter één voorbehoud. De eikeltjesbanden langs de kanten
misschien licht op donker? Het had gekund. Zooals het nu is missen we de stabile
beslotenheid, en het zichzelf vragende tegenwicht tegen de sterk geprononceerde
aslijn.
Als voorbeeld van technische bedrevenheid is ook dit werkstuk bijzonder
merkwaardig. De steken zijn zóó gelegd, dat de donkere plekken, juist als bij de
besproken punto-tirato, uit een haaks netwerk bestaan, dat doorzichtig is. In de
reproductie spreken de loodlijnen het meest, maar dat komt door de belichting. Het
duidelijkst blijkt dit uit de bovenste blaadjes rechts.
Hoe dit werk heet, weet ik niet en hoe het werd uitgevoerd, dat weet ik ook niet
precies, maar wel, dat men tot zulk een doorwrochte, verfijnde werkwijze slechts
door overgeleverde ervaring van meerdere generaties komen kan. Het is verbazend
knap, èn van technische vinding, èn van doen en volharding. En daarbij zóó rijk,
zoo vol dartelend leven en zoo sober ook weer.
***

FIG.

9. HERHALING VAN HET MOTIEF VAN FIG. 8.

Zoo mooi. - Puur evenwicht. - Dat duurt niet lang. Het is te gespannen. Wat rijk
is, wil rijker zijn; en dat is de ondergang. Want op het eerste teeken van verzwakking
wachten de vijanden, de vreemde elementen. Gij weet dat het overal zoo is. Er
bestaat geen andere geschiedenis, dan die van worden en vergaan.
Voor het Gotisch ornament zijn deze vijanden geweest het naturalisme en de
kathedraal. Ook het borduurwerk hebben zij bedorven, zoodra de tijd daarvoor
kwam. Een zekere overrijpte van vorm-verfijning proeven we reeds in fig. 8 en van
naturalistisch sentiment in fig. 10, en voorzien dat een stap verder in die richting de
schoonheid verjagen, of, wat erger nog is, bezeeren moet. En hoe groot een
veneratie voor de bouwkunst bestond, die culmineerde in de kathedraal, dat weten
wij. En we kunnen het begrijpen. En toen door het verijlen van het innigste
levensbesef de echte liefde voor het-werk-in-zijn-eigen-eigenheid verdween, toen
was de wachtster van de poort en lag de weg open voor het bouwkunstig détail. Het
heeft niet lang gewacht Versierd met klimop en eiketak, zijn kerkraam, wimberg,
pinakel en torenspits het kamp der kleinkunsten komen bezetten. En er komt nog
iets bij. We zien wel in, dat er niet genoeg zuiver voelende, en tegelijk
intellectueel-heldere menschen kunnen zijn om die groote teederte van het hoogste
dat bereikt werd, te behoeden
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in het werken en veranderen der artiesten van allen dag, die de volkskunst maken.
Hun ruwe handen zullen deze schoonheid niet kunnen aanraken zonder haar te
bezoedelen en te kwetsen.

FIG. 10. BORDUURWERK UIT DE COLL. FRIEDRICH FISCHBACH, DIR. DER K.N. SCHOOL TE ST. GALLEN.

Zie bv. eens naar fig. 11, een mutsje (uitgespreid) van Moravisch borduurwerk.
De middenbaan is van fijn linnen, bewerkt met zijde. Boven en onder is het van
grover linnen draden gemaakt. Dit is een stukje echte volkskunst uit een tijd van
verval; aan alles is dat te zien. Het is fijn, het is rijk (toch mist het nog a l l e banaliteit
of poenigheid) het is in zijn hoofdbouw nog gezond en rationeel. Het is gemaakt
met een haast heilige toewijding, het heeft, in het kort, kwaliteiten, die het tot
eerste-rangskunst zouden maken als daar niet was die botte, botte onbenulligheid,
welke, naast zooveel liefs en teers, aan alle voort-vegeteerende volkskunst eigen
is. Zooals men de volksdichters of -rijmers heeft, zoo heeft men - waar nog volkskunst
is - ook de volksontwerpers of ontwerpsters. Zij houden zich, zonder veel nadenkerij
of eigen inzicht, aan vaste tradities. Maar waar zij zelf aan 't schikken en groepeeren,
aan 't zoogenaamd ontwerpen gaan, daar blijkt hun impotentie.
We bekijken het mutsje van boven af. Dat heerlijk geborduurde zoomrandje in
een soort van point-lacé werk doet ons veel verwachten. En onze bewondering
mindert nog niet bij het zien van dat aardige naadzigzaglijntje en het zacht
cadanseeren langs die rij van vroolijke palmètjes. Maar dan daaronder. Dat strookt
niet met wat boven is. Wèl fijn bedacht is het naar boven en beneden wijzen van
de palmètjes in dat smallle strookje. En echt naïef sluit zich bij die richtingen aan,
het trapje-op, trapje-af-motief, dat deze figuurtjes afwisselt. Maar de rhythmische
groepeering hiervan stoort zich in niets aan wat boven of onder is en als
ornament-compositie is het te vormenrijk, om als rustgevend midden te dienen.
Daaronder weer een randje als het bovenste, doch wederom zonder verband met
het midden, en zoowaar, zich in zijn motieven-plaatsing aan z'n tweeling broertje
van de bovenste rij in het geheel niet storend. 't Is kras. Wat is evenwel die breede,
luchtige hangrand daaronder weer prachtig en echt.
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Als ge zachtjes uw aandacht van links naar rechts laat kronkeldeinen, dan komt
ge geheel in de vervagende droomstemming, die deze afhangende beëindiging van
het werk moet vragen... totdat ge plotseling wordt opgeschrikt door dien storenden
dissonant aan
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't eind. Omdat het niet uitkwam! Het is m e e r dan kras.
Toch blijft er nog zeer lang een laag, taai leven smeulen in een kunst, waaruit het
kernbegrip, het levensmerg, verdwenen is, zoolang ze nog gevoed en gedragen
wordt door wat men de goede traditie noemt. Want daar zijn ongeschreven
bestaanswetten voor alles wat is, en de werkers in een bepaalde kunst blijven ook
in de tijden van verval, daar nog altoos een van geslacht aan geslacht overgeleverd
respect voor houden. In hunne handen kan de kunst niet geheel doodgaan.
Zij kan ziek worden, slap en karakterzwak. Maar de absolute karakterloosheid,
de vooze oneigenheid, die het werk doet lijken op alles, behalve op zichzelf, blijft
nog gemeden, zoolang niet vreemde intelligenties hun welgemeende bemoeienis
komen opdringen.
e

Afb. 12 in de collectie Fischbach gecatalogiseerd als borduurwerk uit de 16 à
e

17 eeuw, is merkwaardig als voorbeeld van een al weer iets verder gevorderd
stadium van verval, en tegelijk als voortbrengsel van kerkelijke kunst. Bekijken wij
het uit beiderlei oogpunt, en als vervals-symptoom het eerst.
De leelijkheid poent u hier tegen, en ge moet een zekeren weerzin overwinnen,
om naar 't mooi te zoeken. Goud, goud op satijn. Gouden loovertjes waar nog een
plekje van het schitterfond is overgelaten En dan bij al dat goud nog edelgesteenten.
Welk een meelij-wekkend, zwoegend jagen naar blaaskakend praaleffect, en welk
een armelijk vertoon, vergeleken met het innig rijke eike-ornamentje van zoo straks,
in zijn simpel rood op wit.

FIG. 11. MORAVISCH BORDUURWERK UIT DE COLL. FRIEDRICH FISCHBACH. DIR. DER K.N. SCHOOL
TE ST. GALLEN.

De compositie wil bekeken zijn van het midden uit. Maar bij een zeshoek-figuur
- zooals hier - in een vierkant, lukt dit niet best. Die niet gevoelloos is, bezeert zich
onderweg van 't midden naar de hoeken van 't kwadraat. En uit het bedenken van
deze combinatie blijkt al even de onhandigheid van den ontwerper.
De vier plompe palmetfiguren om het middenstuk, dringen zich met hinderlijke
aanmatiging op aan de aandacht, die het hoofdmotief toekomt, en rekken daarvoor
hun magere houvasten tot ijzig-dunne steeltjes uit. Zij bederven alzoo het hoofdeffect
en verzuimen hun plicht, die, zoo wij hen al willen dulden, hoogstens bestaat in het
bescheiden vullen
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van de hoeken. Het is vooral te wijten aan de plaatsing van deze palmetten, dat het
geheel reeds op het eerste gezicht zoo'n rommeligen indruk maakt.
De motiefjes tusschen de palmetten zijn weer beter gevormd en geplaatst, alleen
iets te groot. Maar dan dat snijdende lijntje om het middenveld. Het gaat door je
heen. Het randje daarbuiten geeft verademing. Het heeft iets liefs en teers, dat na
het verduren van al die grofheden weldadig aandoet. Het is of men uit een
boerenherberg op Zondag op een bleekveldje met madeliefjes komt. Het randje is
wel niet bijzonder knap, maar alles wat daarbinnen leelijk is, is hier toch mooi. De
vorm en plaatsing der palmetjes, ook aan de hoeken, is goed, en de loovertjes doen
het hier best. Waar ze verdwenen zijn, missen we iets. En de fijne bloempjes met
hun hartjes van edelsteen, zijn in hun soort sober en juist. Maar waarom ze niet zoo
geschikt, dat ze ook op de hoeken kwamen?
Ga nu weer mee naar binnen, en gooien we er dien heelen palmetten- en
hartenrommel eens uit, zoodat alleen de middenfiguur overblijft. Dit voorstel alleen
geeft reeds een gevoel van bevrediging, en we zien hierdoor nog te duidelijker in,
met welke lompe handen dat ‘ontwerp’ gemaakt moet zijn. Want ieder begrijpt, dat
de opgemerkte fijnheden niet uit dezelfde vingers zijn voortgekomen, die dit geheel
in elkaar zetten. Deze zijn veeleer toevallig bij het overnemen uit andere werken
niet geheel en al misvormd.
Na het werkstuk aldus beschouwd te hebben uit een oogpunt van ornamentale
werking en bouw, willen we het bespreken in verband met de technische vormgeving.
Vooraf ga de algemeene opmerking, dat het materiaal, gouddraad in vier, vijf
soorten, den gebruiker overbluft en beheerscht heeft. Uit alles blijkt dat in
veelsoortigheid van weeldewerking een oplossing gezocht is voor de talrijke
mogelijkheden, die dit rijke materiaal den vervaardiger vaag suggereerde. Alleen
in het bloemenrandje en ook nog in het middenmotief is daar iets van terecht
gekomen. De ongewendheid aan het materiaal spreekt zich bijna overal uit, doordat
de uitvoerder zich haast nergens heeft kunnen losmaken van de reeds zoolang
gekende z i j d e -borduur-techniek.
Dàn de Japanners. Dat intuïtieve volk wist met het goud te werken! Een prachtig
voorbeeld daarvan heb ik, als tegenbeeld laten fotografeeren, maar de opname is
totaal mislukt.
Thans weer eerst die middelste figuur. Een bloem. In het hart het oud symbool
van Christus den Verlosser. (I.H.S. In hoc signo). Wèl mooi gewerkt die blaadjes?
Wel aardig ook dat naaldesteek-patroontje daarop. Uit de manier, waarop dit is
aangebracht, blijkt echter meteen, dat diezelfde bloemfiguur al zóó lang en dikwijls
is toegepast geworden, dat de heugenis van haar oorsprong absoluut verloren ging.
Ge denkt niet onmiddelijk aan een bloemblad, als ge zoo'n sikkelvormpje beziet.
En de bedenker van het naaldepatroontje heeft vermoedelijk ook òf in 't geheel niet,
òf al heel vaag een bloemeblaadje voor oogen gehad. Het had mooi kunnen zijn,
en goed, en echt naaldwerk, en toch in 't karakter van het blad eener bloem.
Ornament als dit, waar blijkbaar het levend begrip, waardoor het ontstond, als gevolg
van het door vele en velerlei handen gaan, zoo gaandeweg is uitgeraakt, heet
conventioneel. We denken hierbij ook aan de Fransche lelie e.d.g.
De plaatsing der edelgesteenten is zeer goed, en als de figuur niet wat scheef
was uitgevoerd, zouden die van de bloem en van het symbool o.a. een aardige
waterpasrij gevormd hebben - Dit motief is als geheel, het rijkst en meest effectvol
van bewerking, waardoor het de te verzinnelijken idee harmonisch dekt.
In de drie middelste blaadjes der hoekpalmetten is meer leven bedoeld dan in de
blaadjes der bloem. Het stugge materiaal is hier echter op z'n alleronvoordeeligst
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gebruikt. Ondanks de niet te miskennen liefdevolle zorgvuldigheid van ineenzetting
en bewerking, is zoo'n palmet een doodgewerkt produkt.
De blaadjes der tusschenmotiefjes, waar de hartjes tusschenuit groeien, zijn
plompe kolven geworden. En de lijn die de eerste afsluiting van het vierkant vormt,
had in verband met de zware vormen daarbinnen, op drievoudige breedte een beter
effekt gemaakt
In vergelijking alweer met het Japansch is ook het rankenlijntje plomp en
onbeholpen, maar vergeleken met het interieur, is het fijn en
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echt van technische en ornamentale werking.
En nu het randpassementje. Lest best. Een stukje fijngevoelde kant van goud.
Hier heeft het materiaal zich toevallig uitstekend voor de aangewende techniek
geleend.
Nu nog éven luisteren naar wat deze ornamentatie zegt, of zeggen w i l .

FIG. 12. KERKELIJK BORDUURSEL UIT DE COLL. FRIEDRICH FISCHBACH, DIR. DER K.N. SCHOOL TE
ST. GALLEN.

Juichen wil ze en jubelend aanbidden. In het midden de openbloeiende bloem
van het overwinnende lijden. Uit de vier middens der zijkanten stijgen de zich
wijdende harten op. En ook de palmetten uit de hoeken wijzen, al is het met kwetsend
gebaar, in eerbiedig bedoelen naar dat hoofdmotief. Alles rondom streeft naar dit
Heilig centrum van devotie. Het lieve rankenwerk omvat met teederte het gewijd
gebied. De imaginatie is gaaf en sterk, maar ligt al te zeer verholen onder de verdane
vormen der onmachtig gebleken fantasie en van het geatrofieerde technisch en
opbouwend begrip.
Wij mogen al, bij het zien van den eiketak, het naderend overwicht van het
naturalisme vreezen, en met grooter bezorgdheid in het voorbeeld van kerkelijk
borduursel een verzwakking van het bouw- en vormbepalend begrip-van-het-wezen
waarnemen, toch zouden wij uit de eigen leefkracht van het vak, en het daarin
zetelend regeneratievermogen nog een vast vertrouwen op de toekomst kunnen
kweeken, als niet juist dat verloopen van het eigenheidsbesef, dat vervagen van de
individualiteit, aan het vak zijn autoriteit ontnemen kwam en daarmede de kracht
om het eigen terrein tegen vreemde indringers te beveiligen.
De voornaamste dier indringers zijn reeds gesignaleerd, maar in den tijd der
Renaissance
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komt daar een nog veel geduchter vijand bij.
Het schilderij, de glorie dier periode.
Het schilderij, de jubelzang der vrijgevochten fantasie; de geïncarneerde
samenmacht der hoogste aspiraties.
Zoo wondervol, zoo hoog, zoo dronken makend nobel.
Het schilderij, de schalmeiende engelenzang en de alles vertrappende dans der
schoonheidsbachanten.
Michelangelo, Rafaël, Da Vinci. - Titanen, - Tirannen. - Hemelbestormende
wettenvertrappers. - Om het waarachtigste wezen en den bedriegelijksten schijn.
Het schilderij? Gegeven heeft het en genomen. Gekomen als een bruischende
val van hemelsche schoonheidsbaring, overstroomt en verdrijft het in zijn wijdere
verbreiding ten slotte alle schoonheid van lageren rang. En het is daardoor ten slotte
zoover gekomen, dat het schilderij het eenige ding is geworden, dat nog kunst mocht
heeten.
Het stelt zich als poenig eigenaar des huizes wijdbeensch voor den gevel, het
doet zijn stem schallen door vestibules en gangen, het heerscht oppermachtig in
zalen en vertrekken. Het overdekt zoldering en wanden, en overspreidt de vloeren.
Het kruipt en het wringt zich tot in de verste hoeken, en glijdt weer te voorschijn
over deuren en paneelen, om zich behagelijk neer te vlijen op sofa's en stoelen.
Het duikelt en spartelt tusschen en over schotels, vazen en bibelots, en bergt
zich, moegespeeld, in de wuivende waaierplooien, met het hinderlijk airtje van het
verwende kind, dat weet, dat het alles, àlles doen mag.
Het loert op u, het vervolgt u en het laat niet af. Als gij uw sigarenkistje opent,
springt het u tegen, en bij een blik in den spiegel ontdekt gij het op uw dasspeld........
Nu wil ik in de verste verte niet beweren, dat alle renaissancekunst als het ware
onder het schilderij ligt platgeslagen. Dat is eerst veel later het geval geworden.
Ook wil niet gezegd zijn, dat de renaissance te beschouwen is als
v e r v a l -p e r i o d e van de ambachts en nijverheidskunsten. Integendeel, deze
krachtig opbruischende levensbron heeft ook vele der kleinkunsten tot hernieuwden
bloei gewekt.
Mijne meening is, dat, in de eerste plaats, de overgroote voorliefde voor die eene
kunstuiting aan bijna alle andere dingen uit dien tijd een storenden bijsmaak heeft
gegeven, een bijsmaak die zich, zeer in het algemeen, het best laat omschrijven
als: krachtig uitgesproken streven naar het schilder-a c h t i g e , en dit bijna altijd, en
soms in hooge mate, ten koste van het eigen karakter en de eigen waarde van het
werk.
En in de tweede plaats, dat dit zich blind staren op het schilderij, den maker
daarvan voor het oog der beschouwers omgaf met een nimbus, die hem kroonde
tot autoriteit op elk gebied der kunstnijverheid (en zelfs op dat der architectuur).
Het is bekend, dat de schilder vaak werd geroepen op de plaats die de vakman
niet langer wist te handhaven, en als ontwerptyran zonder begrip van het innigste
wezen der vakken waarmede hij zich bemoeide, was hij het die den onmisbaren
band tusschen bedenker en uitvoerder brak. En dit stond gelijk met het doorsnijden
van den hartader... echter de kunst, dus ook de borduurkunst is langer dan het
m e n s c h e l i j k leven, - en zij heeft het nog tot den tijd onzer overgrootouders
uitgehouden, voordat ze tot een restje bandeloos naturalisme verbloedde.
Tot slot van deze beschouwing herinner ik aan het begin van dit opstel, waarin
als samenwerkende invloeden bij het ontstaan der kunst, werden genoemd de
aangeboren zin voor rhythmiek en die voor nabootsing.
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Thans leeft die nabootsingszucht van zijn makker gescheiden, en is, in absoluut
zinledig gespeel met bouquetjes, vogelnestjes en dansende boertjes aan het
overwicht van het leidend verstand ontsnapt.
Het is echter troostrijk om te bedenken, dat een abele groep van vrouwen reeds
aan het eerste bevel tot herstel der orde, gegeven door het herlevend begrip,
gehoorzaamd heeft.
Met kracht en met heilige geestdrift zijn zij aan 't werk gegaan.
Met dankbaarheid en met innige verheuging vervuld, zal ik u in het volgend
nummer haar werk kunnen voorleggen.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Vijftiende hoofdstuk.
Haastig, somber snel, maar met een uiterlijke kalmte van welgemanierdheid,
onwezenlijk en benauwend - alsof het eigenlijk allemaal heel gewoon en natuurlijk
en door iedereen goedgevonden, maar dieper-in van een ijzige noodlottigheid was
- ging nu alles wat met Theo's plannen in verband stond achter elkander z'n gang....
Dadelijk toen hij, dien middag van 't gesprek met z'n vader, na z'n overspannen
uitsnikken, tot bedaren en bezinning was gekomen, liep Theo naar Anna; hij vond
haar zitten, bij moeder aan tafel, bleek en behuild, kin in de hand. Toen ze hem zag,
sprong ze schichtig op, en ijlings naar hem toe, blij, en toch angstig..., doch hij keek
haar mild geruststellend aan, greep haar hand, kuste haar op het voorhoofd, en de
moeder, die zich, bekomen van eerste ontsteltenis, de koffiemond al stond af te
vegen om eens flink tegen hem uit te varen, wist hij nog net bijtijds het woord af te
snijden en te overbluffen door de hooghartige verzekering dat ze zich in 't minst niet
ongerust behoefde te maken, dat alles heel goed in orde komen, en Anna en hij
binnen een paar maanden trouwen zouden. Hij zei 't met een strak gezicht, in
afgemeten en correct uitgesproken bewoordingen, haar aansprekend met juffrouw
en met haar ván.... Ze stond beteuterd.... Gedachten aan geldelijk gewin schoten
haar wel door 't hoofd, maar ze dorst er niet over te beginnen.... Ze stotterde nog
een beetje over haar bezoek aan zijn moeder, en dat die dan toch gezeid had...,
maar weer viel hij haar, hoog en strak, in de rede: ‘Ja juist, juffrouw, dat was een
misverstand, mama was nog niet volkomen op de hoogte....’ Nu is alles in orde....’
Tegen zooveel bedaarde voornaamheid kon de arme vrouw niet op; ze begreep nu
wel dat ze zou moeten berusten; ja ze voelde dat ze haar draai nemen en zich juist
blij toonen moest, blij over haar dochters geluk.... Dit viel haar niet gemakkelijk....
Haar glimlach had iets zuurs... Ze had dan ook, in haar lastige leven, nog niet dikwijls
recht-af blij geglimlacht....
Theo liep vervolgens naar Daan de Bries, die, zichtbaar verrast hem weer te zien,
z'n verhaal met een zenuwachtige belangstelling aanhoorde en - zonder er lang
over te praten - beloofde hem te zullen helpen. Twee dagen later al, toen Theo
volgens afspraak terugkwam, vertelde Daan hem, op ernstig diep-blijen toon, dat
er hoogstwaarschijnlijk werk voor hem te vinden zou zijn, aan het groote socialistische
dagblad waaraan ook hij zelf mee te werken placht. Theo moest maar dadelijk mee,
naar een vergadering, en daarvan een verslag schrijven, als proef. Het viel goed
uit en hij werd aanstonds, en voor vast, aangenomen, op een salaris waarvan hij
zou kunnen leven, ook met Anna, zij het dan uiterst eenvoudig, ergens op 'n paar
kamers. Opgewonden door dit sukses, gejaagd door de plotselinge groote
verandering in zijn leven, maakte Theo er nu dadelijk werk van, iets te huren; - thuis
kon hij toch ook niet langer blijven; hij was er onmogelijk geworden. Hij slaagde
ergens in de derde Jan-Steenstraat. En op een rumoerigen vroeg-lente-morgen, kil
winderig nog maar vol licht en zon, verhuisde hij; al wat hij aan eigen boeltje bezat,
z'n boeken en kleeren, z'n prenten en prullen, z'n stoel, en nog eenige kleinigheden
- verjaars- en sintniklaascadeautjes - 't werd door kruiers uit de Jan-Steen voor de
deur in een open kar geladen.... 't Was een geluk dat het niet regende.... Hij keek
er naar uit het raam van zijn kamer.... Mama en de meisjes zaten achter, op zaal....
En 'n poosje later trok Theo, met een strak en bleek gezicht, de zware voordeur -

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

waarvan het bovengedeelte dan altijd rommelend op het onderstuk te stooten kwam
- achter zich toe....
Zijn moeder had hem nog, een beetje aarzelig, gevraagd, of hij nu ook niet meer
kwam koffiedrinken en eten.... ‘Hè?... Wel nee, mama,’ had hij geantwoord, niet
onvriendelijk toch, en tot afscheid even zijn lippen op haar wang ge-
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drukt... Nee, niet eten... maar hij kwam nog wel eens aan....
Een stemming hing er nu in het huis op de Keizersgracht alsof er een ongeluk was
gebeurd, een sterfgeval, waar men niet over sprak, daar dat ál te veel pijn deed,
maar dat toch voortdurend drukte. Een starre, vreemd ernstige gejaagdheid had
het gezinsleven bevangen. Jan en Emma leden en tobden ieder voor zich zelf. Zoo
dikwijls ze samen alleen waren, klaagde, huilerig, de altijd nog niet geheel herstelde,
zich krachteloos en slap gevoelende vrouw, uit tegen hem, haar man, haar eenige
toeverlaat nu - want met niemand anders dorst ze er over te praten - en Jan deed
telkens opnieuw weer z'n best haar wat op te monteren, maar zijn geruststellende
woorden misten te dikwijls en te duidelijk den klank der echtheid.... In 't bijzijn van
Jeanne, Noortje en Henk, spraken zij er in 't eerst heelemaal niet over; ze wisten
eigenlijk niet eens wát en hóé die er van gehoord hadden; ze vermeden dan zelfs
elkander aan te zien, en naar hun kinderen keken ze met andere oogen dan vroeger
- niet zoo zeker en zorgloos-vertrouwend meer, vaag miskend zich voelend, en
bitter, die kinderen verder van hen af; onbestemd angstig ook..., alsof, nu er immers
in-eens zoo iets schijnbaar totaal onmogelijks gebeurd was, elk oogenblik nog allerlei
andere buitensporigheden konden verwacht worden.
Met Ru hadden ze er wel over gesproken - Ru, een getrouwd man, dat was wat
anders! - Dadelijk al -; 's avonds van dienzelfden dag, toen Anna's moeder er geweest
was, en 't ál ontdekt, kwamen hij en Loe toevallig even aan, en Emma vertelde het
hem, onder klachten en tranen, en smeekte haar oudsten zoon toch al z'n
invloed-als-broer ten goede aan te wenden, hun Theo van zijn plan terug te brengen.
Ru, hevig ontsteld en verontwaardigd, bitter smalend op zijn broer, beloofde grif dat
hij het hem wel eens bedaard maar ferm vertellen zou, daar kon mama van op aan....
En dit gebeurde ook, den volgenden dag..., maar 't werd niets dan een schreeuwerige
ruzie.... Daarna bleef Ru weken lang bijna voortdurend in een staat van innerlijke
verbolgenheid, kregelig en foeterend tegen iedereen. Op Theo was hij woedend,
hij wilde diens naam niet meer genoemd hooren; bang dat zijn crediet door z'n broers
gedrag schade lijden zou, wilde hij Theo's geheele bestaan trachten te negeeren,
hem doodzwijgen.... Maar ook z'n ouders maakte hij verwijten; hij begreep het nog
maar niet dat ze dien dommen jongen niet klein hadden kunnen krijgen; zeker waren
ze veel te weeklijk goedig, te sentimenteel geweest in hun optreden tegen hem. En
zelfs z'n vrouw moest allerlei hatelijkheden van hem verdragen. Zij mocht immers
Theo zoo graag, zij was altijd zoo aardig en vertrouwlijk met hem geweest; nu zag
ze maar, wat het was voor 'n vent, hij met z'n mooie theorieën!... 'n Niksnut, een
zwakkeling, zooals er zooveel zijn tegenwoordig. Ba, wat 'n kerels toch!... Afgeven
op de maatschappij, de kapitalisten, jawel, dat konden ze, maar wie moest er ten
slotte voor hen zorgen?... Voor die ijdeltuiten en lanterfanters, die schelden op
menschen met energie, zelf te lui en te lam zijn om iets uit te voeren!... Sympathiek,
o verschrikkelijk sympathiek, allerliefste menschen, zoo gevoelig vooral en zoo
zacht, niet waar? Snoezig!... Maar de kat in den donker knijpen deden ze stevig!...
Louise antwoordde daar nooit veel op. Ru had helaas wel eenigszins gelijk, vond
ze; het was ook tegengevallen van Theo; maar hoe kon hij toch zoo hard zijn voor
'n broer..., wie weet hoe Thé er zelf onder lijden zou.., en als 't nu nog niet was, dan
toch later... Angstig bezorgd was ze voor haar zwager... Maar om één ding voelde
ze blijdschap; dat Theo nu ook 'n kind, misschien wel net zoo'n gezonden jongen
krijgen zou als zij - wat 'n innig plezier had hij daar altijd in!... En dan, toen ze hoorde
dat ze trouwen gingen en samen ergens wonen op een halve verdieping - twee
kleine kamers en een keukentje - was ze, diep in haar hart, ook een weinig jaloersch
op het jonge paar, dat het zoo gemakkelijk hebben zou. Geen meid natuurlijk, en
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geen gasten, nóóit dinétjes... En zooveel meer vrijheid en rust dan zij, in háár
stand-en-kring.
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't Hinderde Ru nog het meest het meewarige gefluister van ooms en tantes te moeten
aanhooren, te moeten verdragen den spottenden glimlach van eenige beurs- en
societeit-vrienden, die al van het geval hadden gehoord. Het was een ellende!...
Ging die broer van 'm nu ten minste maar ergens anders wonen, in Groningen of
Middelburg!... Eens toen hij, in 't aanzien verhoogend gezelschap van een der
voornaamste bankiers, Theo op straat tegenkwam, negeerde hij hem strak.... En,
na dat moment, hield hij den toestand maar zoo, beschouwde zich als met z'n broer
gebrouilleerd.... Dat kwam toch meer voor!... Hij kon er trouwens niets aan doen!...
Op den duur zou het immers toch niet zijn gegaan tusschen hen beiden....
In 't ouderlijk huis kwam Theo, vóór z'n trouwen, een paar malen nog. Hij wilde den
schijn vermijden alsof hij met z'n familie had gebroken. Het was toch ook immers
niet zoo, en hij meende dat het niet zoover behoefde te komen; zijn ouders hadden
er geen woord van gerept, en de meisjes deden alsof ze van niets wisten; ze waren
wel een beetje stil en gedwongen in zijn bijzijn, maar volstrekt niet onvriendelijk. Het
speet hem wel dat hij geen gelegenheid had zich eens uit te spreken met Jeanne,
maar, hoe langer de nieuwe toestand duurde, hoe moeilijker dat werd - en hoe
minder behoefte hij er ook eigenlijk aan kreeg. Maar met z'n ouders bleek de omgang
al lastiger en pijnlijker te worden. Telkens - hoezeer ook Croes, van zijn kant, zich
telkens voornam kalm te blijven, den vrede te bewaren, 't enkel nogmaals en
nogmaals, ernstig en bedaard aan zijn jongen voor te houden, wat hij begon met
zoo'n huwelijk, de verbijsterende omstandigheden waarvoor hij zou komen te staan,
't gemis aan comfort en beschaving-om-zich-heen, waaronder hij, in de eerste roes
misschien niet, maar later zéker véél lijden zou, de gebrekkige opvoeding die hij
zijn kinderen zou moeten geven - telkens ontstond er ten slotte opwinding, drift,
boosheid, werden er vlijm-hatelijke woorden gesproken, door Theo over zijn eigen
opvoeding, door z'n vader daarop over die van ‘dat meisje’, door Theo dan over wat
men tegenwoordig beschaving noemde, een welgevulde brandkast, en door Jan
weer over het gebruik dat sommigen plachten te maken van huns vaders
portemonnaie om jarenlang te luibakken en den gebraden haan uit te hangen....
Emma zat er gewoonlijk huilende bij, of trachtte er sussend tusschen in te komen
met woorden die, ofschoon met de beste bedoelingen gezegd, de twist gewoonlijk
nu juist niet temperde, zooals; dat Theo toch zoo'n knappe jongen was, best een
ander meisje kon vinden, óf: dat Jan het niet kon meenen als hij zei dat Thé z'n tijd
had verboemeld.... In hun pogingen elkander met rake opmerkingen te overtroeven
verhardden zich de gemoederen van vader en zoon meer en meer.
En zoo bleef Theo ten slotte maar weg, verzocht hij zijn vader per brief z'n officieele
toestemming te geven, en Croes, moedeloos, alle hoop opgevend, deed het, liet
een acte opmaken, want bij het huwelijk tegenwoordig zijn wou hij niet, en om zijn
toestemming te weigeren, en al de soesa door te maken die dan volgen moest - het
verschijnen met Theo voor den kantonrechter - hij zag er te veel tegen op; hij praatte
zich maar voor dat het toch ook niet baten zou.... En wat had je er dan nog meer
menschen in te halen! Het was beroerd genoeg dat al zoo velen er van wisten....
Ze trouwden, Theo en Anna, in 't begin van Mei, met Daan de Bries en Adam
Ruis, Anna's oom, den schoenlapper, en een buurman tot getuigen. Het was een
zonnige Woensdagmiddag, al wat warm, vol en gerazend druk in de binnenstad
straten. Maar ze waren al gauw op het stadhuis, en stonden in de trouwkamer, een
kil en rustig vertrek; de ambtenaar van den burgerlijken stand blikte eenigszins
bevreemd, over zijn lorgnet heen, van Theo naar Anna en terug, maar zijn gezicht
bleef stilstrak, zijn stem emotieloos gedempt. Van het stadhuis gingen ze dan naar
een cafétje op de Ceintuurbaan, waar de getuigen van de bruid op ‘oranje met
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suiker’ werden getracteerd. Ook haar moeder. De overigen dronken een kop koffie.
Er was weinig opgewekte spraakzaamheid....
Maar terwijl het gepraat, met nu en dan wat verlegen lacherig doen, moeizaam
en
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rekkerig werd voortgezet, raakte Theo en Anna elkander telkens even aan of
ontmoetten zich hun blikken en dan voelden ze hun borsten vol van een zware
ontroering, die geen blijdschap was, maar ook geen leed; ze konden er voor zich
zelf geen naam aan geven; voortaan zou voor hen het leven ernst zijn, dat alleen
wisten ze duidelijk, en bijna met benauwing....
Anna nam in dat cafétje afscheid van moeder - die luid huilde en lamenteerde en de jonggetrouwden liepen naar hun woning.
Zeven weken later werd hun een dochtertje geboren....
Een dag-of-wat vóór dat hij ‘aanteekende’ had Theo nog onverwacht bezoek
gekregen van oom Herman, die gezegd had eens gemoedelijk met hem te komen
praten. In eenigszins opgewonden jovialiteit rondloopend op Theo's wat muffe kamer,
had oom er zelfs van gesproken, samen, ergens in de buurt, een glas bier te gaan
drinken, maar Theo had nuchterlijk gemeend dat men op zijn kamer evengoed
praten kon; en bier kon hij desnoods wel laten komen als oom het wenschte. Doch
dit werd afgeslagen. Oom had er hem toen, op zacht vriendschaplijken toon, een
hand aan zijn schouder leggend, op gewezen wat een verdriet hij zijn ouders deed
door zijn koppige eigenzinnigheid; z'n vader, die zoo hard had moeten werken om
zijn kinderen een royale opvoeding te kunnen geven; z'n lieve mama, och die goede
vrouw, altijd zoo opgewekt vroeger - die had er een wéét van, neen, kolossaal, dat
was wáár!... Oom Herman had ook nog gelegenheid gevonden te herinneren aan
zijn eigen kinderen, Karel en Aag en de anderen, hoe ze allemaal altijd even aardig
en hartelijk waren, onder elkaar en met hun ouders; een groote homogeniteit was
er in dat gezin, een echt prettige geest, allen leefden ze letterlijk voor elkander....
Maar dat was dan ook wel iets héél bizonders, gaf hij toe.... Toch... hóórde het
eigenlijk zoo. Het familieleven - de hoeksteen van de maatschappij was het, zonder
twijfel! Où peut on être mieux, zegt de franschman. Een gezellige huislijke kring,
dat was maar alles. Maar waar de zoon tegen zijn ouders opstond....
Hier was Theo zijn oom driftig in de rede gevallen; hij had gezegd dat hij wel
begreep door wie oom Herman was gestuurd; maar hij verzocht nu met rust gelaten
te worden. Wel de complimenten aan tante Sophie en aan Karel en Aagje; ze
moesten zich vooral maar niet te veel om hem bekommeren, hij kwam er wel!
Maar, een paar weken na de geboorte van kleine Annatje, kwam plotseling, op
een avond, oom Gerrit Telders oploopen. ‘Ik kom 's kijken’, zei hij, ‘hoe jelie het
hebt. Gezellig, hoor, knusjes, zoo bij de wieg!... En hoe gaat het met het lieve
moedertje?... Zoo, ligt de kleine daar?... Een dochtertje, hè?... Nou, nou, als dat er
later even frisch en aardig uit zal zien als mama, nou nou, hm!... Wat ik zeggen wil,
Thé, ik maak je m'n compliment, hoor.... Hahaha!’ Hij had even 'n beweging gemaakt
alsof hij Anna in haar wangen knijpen wilde. ‘Maar vertel me nou 'is, jongen, kan je
d'r komen? Je woont hier nou niet bepaald als 'n prins, hè, wát? Betalen ze je nog
al fatsoenlijk aan dat... e... ja, wat is het ook al weer, een dagblad, niet waar?... Ik
zou anders zeggen, - als je niet bepaald aan Amsterdam hangt - weet ik misschien
wel wat anders voor je.... 'n Vriend van me, bij ons in Tiel, heeft juist een
administrateur noodig, op z'n fabriek, een conservenfabriek, mooie zaak....’
Ook deze vlieger ging niet op. Oom Gerrit verslagdoend aan Ru, vertelde, dat
Theo heel tevreden was, niet dacht over veranderen, en tegen Emma zei hij, toen
hij haar den volgenden middag alleen sprak: ‘Nou maar zeg, ik kan 't me toch eigenlijk
wel begrijpen van Thé - dat-ie d'r in gevlogen is, meen ik - 'n verduiveld knap snoetje,
wat?...’ Zijn zuster, blozend, vroeg naar het kind. ‘Flink en gezond, hoor!’ riep Gerrit
uit, ‘en - wil ik je 's wat zeggen? - 't lijkt op z'n grootmama, ja, waarachtig, precies
jou oogen!’
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Gansch verward door ontroering en tweestrijd liep Emma de volgende dagen
rond. Zelf kon ze er toch niet heen gaan, vond ze. Theo liet niets meer van zich
hooren in den laatsten tijd. En die Anna, haar derde meisje, die had ze in 't geheel
niet meer teruggezien, nadat ze toen, zoo onverwacht,
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was weggebleven.... Wat een houding zou ze 'r hebben nu!... En trouwens... in de
Jan Steen.... neen, het kon niet....
Maar plots, op een middag - Jan was voor zaken uit de stad - terwijl ze, alleen op
boodschappen uit, door de Kalverstraat liep, voelde ze 'n schok, een overval, een
verbijstering bijna van verlangen; ze ging 'n steeg door, haastte ze zich naar de
tram; die reed haar niet gauw genoeg; in een gejaagdheid, alsof ze inderdaad geen
minuut te verliezen had, stapte ze 'r bij de Jan-Steenstraat uit, en weldra zwoegde
ze, rood en hijgend, de hooge trap op, stond voor Anna.... Theo was eerst niet
thuis.... Het vrouwtje, confuus, wist haast niets te zeggen.... Maar de mooie mevrouw,
in haar ruischend zijden japon, ging dadelijk vlak naast het wiegje zitten, en praatte,
met star-idiotigen lach, voordurend maar door tegen 't kleine kindje.
Toen kwam Theo binnen. Ook hij was verward en verlegen in 't eerst, wist niet
hoe zich te houden, deed stroef en koel. Maar toen ook Anna zich over de wieg
boog, 't kleintje kraaiend de armpjes naar haar uitstak, toen daarbij zij en mama,
zoo dicht bijeen, elkaar in de vochtige oogen keken, en toelachten, toen Emma,
opgetogen, het kind een schatje, een engeltje noemde, en zei dat het op Theo, en
- ja, ze zag 't nu ook - een beetje op haar zelve leek, toen moest ook hij meelachen,
vriendlijk en vroolijk doen met kleine Annatje, en zaten ze 'n poosje, vol vreemd
droomerig geluk, met z'n driëen, om de wieg.
Even later begon Emma weer schichtiger, gejaagder te doen. Ze keek in 't kamertje
rond, zei er niets over, maar toen ze op de klok zag dat het ver over vijven was
scheen ze op te schrikken, zei dat ze dadelijk weg moest, scheurde zich een glacé
handschoen, bij 't haastige aantrekken, van boven tot onder open. Het kindje gaf
ze, met opnieuw van verrukking tintelende oogen, een zoen, te stijf, zoodat het te
huilen begon; dan, als in schrik daarvoor haastig wegwillend, reikte ze Anna en
Theo een vluchtige hand....
Toen Croes van dit bezoek hoorde, schudde hij z'n hoofd, zwijgend, nadenkend,
eenigszins weemoedig glimlachend eerst. ‘'t Ziet er wel aardig bij hun uit, zeg... en
't kindje is een snoes... je moest het toch eigenlijk ook 's gaan kijken’, zei Emma.
Maar dan gebeurde er iets zeldzaams: Jan werd wat boos op zijn vrouw, niet hevig,
maar ernstig boos. ‘Spreek me daar asjeblieft nooit meer over!... Ik wensch de
jongen alles goeds.... En, als hij weer hier wil komen... Maar naar hem toe gaan...
néé... dat kán ik niet!... Ik zou niet weten... nee, nee, dat kan niet, dat begrijp je toch
wel!... Mijn God, dat zou er nog maar aan ontbreken!... 'k Ben geen kwajongen
meer!... 'n Man van twee-en-zestig jaar... een ouwe man... die gewerkt heeft, z'n
leven lang, voor z'n kinderen... 'k Begrijp niet hoe je zoo iets zeggen kunt?’...
‘Nou, Jan, maak je niet kwaad... God, 'k zei 't zoo maar.... Dat kindje is zoo lief....’
Ook dit jaar weer bleef het gezin, de warme zomermaanden over, in het huis op de
Keizersgracht. Emma had er wel even van gerept, dat ze gaarne naar Zandvoort
zou gaan, maar Jan, met groote ernst en vastheid, 'n weinig kort-af en kregel zelfs,
zei dat het niet kón - hij keek er Jeanne bij aan, die knikte, instemmend - zoodat
mama er niet opnieuw over dorst te beginnen. Want Emma voelde geen kracht
genoeg om iets, wat dan ook, door te zetten; slap, gauw moe, hijgerig en kucherig
bleef ze altijd nog; nu en dan kwam dokter Huygens; en eens begon ook hij er tegen
Croes over, een beetje aarzelend, - of hij er niet over dacht eens een tijdlang met
z'n vrouw naar buiten te gaan.... Jan schrok, kreeg een klopping in zijn borst, en
een blos van schaamte.... ‘Als het moet... dan zal 't natuurlijk gebeuren’, was zijn
antwoord, ‘maar... nee dokter... eerlijk gezegd... ik had er geen plan op van 't jaar’....
‘Nou, moeten, moeten’, viel Huygens geruststellend in, ‘ze kan hier ook wel
aansterken.... Als ze 't leven dan maar wat luchtig opneemt.., 'n beetje haar gemak
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houdt.... En vooral goed eten, en melk drinken!... Ja, je weet, hè... gezondheid!...
Ik zou je vrouw tegen de winter graag wat sterker hebben, zie je.... Misschien dat
je dan, tegen 't volgend jaar zomer... nie-waar? ‘O, een volgend jaar, ja, dat's iets
anders’.., zei Croes. ‘We zullen zien’.
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Het was een droge, zonnig warme zomer. De vochtige koelte onder de breed
gekruinde grachtenboomen deed Emma dikwijls weldadig aan, wanneer ze in de
benauwd-heete winkelstraten boodschappen had moeten doen of in stoffige nieuwe
buurten visites maken. Ook in 't beslotene, altijd wat donkere, zorgvuldiglijk zon-loos
gehouden huis was het meestentijds koel, op het kille af, en zoo rustig stil. Emma
had het er vroeger dikwijls erg somber gevonden in den zomer; ze hield zoo van
veel licht, zonlicht, helle vroolijkheid; maar ze voelde nu wel dat ze daar toch niet
niet goed meer tegenop zou kunnen...
En ook Jeanne genoot er van, verlangde veel minder dan vroeger naar het buiten
zijn, ... in de natuur.... Ze wist dat er geen geld voor was dit jaar. Papa had er met
haar openlijk over gesproken, en het gaf haar voldoening nu gemakkelijker te kunnen
zorgen dat er niet te veel verteerd werd. Emma, in haar slapte, liet de huishoudelijke
geldzaken meer en meer aan Jeanne over, en 't meisje spaarde met hartstochtelijken
ijver. Haar grootste vreugde was nu als papa haar heimelijk een pluimpje gaf, omdat
er zoo weinig uitgegeven werd, veel minder dan vorige zomers. Doch met mama
had ze wel dikwijls kleine ruzietjes over die zuinigheid.
Als Emma 's middags de stad in geweest was, alleen of met Keetje Dabbelman,
kwam ze in den regel thuis, doodelijk vermoeid, maar vol verhalen over allerlei ‘dolle
koopjes’ die ze had gedaan, op uitverkoopen, en 's avonds werd een en ander
bezorgd, hoedjes en bloesjes voor haar en de meisjes, strikken en dasjes, kleertjes
of speelgoed voor de kinderen van Ru en Loe - ook, 'n enkele maal, voor Theo's
dochtertje, maar dat wou ze eerst niet zeggen - het heette voor Loe's kleine meid.
Prullen waren het gewoonlijk. En Jeanne kibbelde er over met mama, sprak van
geld weggooien, een schande eigenlijk; ze maakte er zich ernstig boos over soms....
Op de middagwandelingen door de stad, vooral wanneer vrindin Keetje meeging,
moest daarenboven geregeld worden gerust, thee gedronken, en taartjes gegeten....
Jeanne was veel alleen in deze tijden, alleen met zichzelve en haar vaak
weemoedige overpeinzingen. Vier-en-twintig jaar was ze nu. O, het was nog niet
oud - zoo sprak ze zich zelve toe, wanneer gedachten in haar opwelden aan een
eigen geluk - een eigen gezin, een eigen gekozen leven - maar ze zag er wel veel
ouder oud; ze was zoo schraal en mager, zoo grauwig van tint, zelf besefte ze heel
goed dat ze maar weinig uiterlijke bekoring had en dat haar kansen op trouwen, en
geluk, met het jaar geringer werden. Doch meestentijds kon haar dat minder schelen
tegenwoordig. Dan maar niet trouwen, ze scheen er gemakkelijker in te berusten.
Het was of de energie, die zij ontwikkelde, bij het zorgen voor mama, - de
huishouding, de zuinigheid - die andere wilskracht, van vroeger, dat grage
genieten-willen het eigen bestaan, dat haken naar algeheele voldoening,
grootendeels had opgeslurpt. Bij kleine bevredigingen leefde ze nu voort, bij het
slagen van haar zuinigheidsplannen, en in haar zachte melancolie leek ze zichzelve
gewoonlijk niet ongelukkig.... Toch kwam 't nog wel af-en-toe terug, het smartelijke
eenzaamheidsgevoel, het reikhalzen naar liefde, het liggen tobben en huilen vooral,
's nachts, in haar bed.... Maar het werd uitzondering; in den regel sliep ze, moe van
al haar werkjes, al 't loopen door 't huis, aan een stuk door... 'n Prozaisch bestaan
noemde ze 't, in zich zelve, met een weemoedigen glimlach.
Ook om vrindinnen gaf ze weinig meer. Bij Loe bleef ze komen natuurlijk, omdat
't haar schoonzuster was, uit gewoonte, en ook een beetje uit medelijden - want zij
voelde dat Loe niet gelukkig was, minder misschien dan zij zelve, zoo dacht ze
soms. Alleen met Gonne ging ze wat opgewekter om; in dat gezin der van de Palsen
waren alle kinderen nu volwassen en allen déden, studeerden ze iets, zoodat er
een intellectueele sfeer was ontstaan, waarin Jeanne van-tijd-tot-tijd gaarne
verkeerde; het prikkelde haar, frischte op, en ze was niet jaloersch nu ze ook zich
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zelf nuttig voelde. Toch kon ze dagen hebben dat zelfs Gonne haar geheel koud
liet, dat ze maar voortsoesde, schijnbaar verdiept in allerlei noodige bezigheden,
mijmerend over haar jeugd, over pa en ma, Ru en Loe, Theo en de anderen, over
Daan de Bries en Frans de Haan, hoe die
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menschen eigenlijk allemaal waren, en hoe geheel anders zij, zij zelf, haar vreemde,
eenzame ik....
Mama had zich eens laten ontvallen dat ze wel bij Theo en Anna aan huis geweest
was, maar, zich aanstonds ergerend aan haar eigen openhartigheid, verbood ze
Jeanne op ongeduldigen toon er ook heen te gaan. Trouwens papa had haar niet
minder ernstig verzocht dat na te laten. Het was natuurlijk noodig, zei hij, eenigszins
op de hoogte te blijven van Theo's leven, maar Jeanne zou hem toch plezier doen,
door niet met hem om te gaan zoolang de jongen zelf zoo koppig bij zijn vijandige
houding volhardde... Goed, Jeanne ging er niet heen; en het speet haar eigenlijk
niet dat haar dit verboden was. Zij voelde dat Theo en Anna geen behoefte aan
haar hadden, en ook, dat het haar moeilijk zijn zou als zuster om te gaan met iemand
die ze vroeger als ‘derde meisje’ te bevelen had. En trouwens, zij zelve had immers
geen behoefte aan veel vriendschap in dit stadium van haar leven, zoo leed- en
gelukloos, zóó vreemd stil, dat ze er somtijds zelf van schrok en oogenblikken had
van doffe angst, als was er iets onheilspellends in dezer dagen gelijkheid, als zouden,
op deze zwoele rust, onweeren moeten volgen.... Zij benijdde dan - en met een
gevoel van wrevel - Noortje, die zulke oogenblikken volstrekt niet te kennen scheen,
als altijd vroolijk daarheen leefde.
Inderdaad, het jongere meisje was met gansch andere gedachten vervuld. Dien
heelen zomer in Amsterdam blijven - zij zou het ‘verschrikkelijk’ gevonden hebben,
en 't hoefde gelukkig ook niet: haar fransche vriendin, Agnes Dubac, rijk getrouwd
en 's zomers op een landgoed wonend, in de buurt van Parijs, vroeg haar voor
geruimen tijd te logeeren. Het werden de heerlijkste weken die ze tot nog toe had
gekend. Ontdekking op ontdekking deed ze. Nooit nog leek haar het leven zoo vol
geheimzinnige begeerlijkheden zoo een-en-al belofte van genot en vreugde.
Uitgelaten vroolijk, tintelend van speelsche dartelheid toonde ze zich die weken bij
haar vriendin - wier man haar met zekeren eerbied het hof maakte, wier vrienden
ook háár bloemen brachten, ook háár teeder of oogenvonkend aanblikten!
Geestdriftig deed ze mee aan verschillende sport: te paard rijden en in auto's,
tennissen, roeien, jagen. En was ze met Agnes alleen, dan legde die telkens vleiend
een arm om haar heen, en vertelde op heimelijken toon, allerlei heerlijks en
interessants over het liefdeleven.... God, wat een pikant en genotrijk bestaan!
Alle gedachten aan ‘thuis’ trachtend te verjagen vertelde ze haar vriendin alleen
in 't geheim wat er met Theo was gebeurd en samen gierlachten ze er om, tot ze
bijna stikten - ja, zóó overspannen van lachen werd daarbij het opgewonden meisje,
dat ze 't in-eens uitsnikte, en zich geheel van streek met hoofdpijn te bed leggen
moest.... 't Ging weer voorbij....
Maar helaas, ook de geheele logeerpartij was ten slotte voorbijgegaan; tegen 't
einde van September kwam Noor weer op de Keizersgracht terug. Een verandering,
zoo groot, dat ze haar niet aanvaarden wilde, maar in uitgelatenheid beproefde het
fransche leven, voor zoover eenigszins mogelijk, voort te zetten in Amsterdam.
Armzalig pogen..., maar toch zij slaagde er in zich den overgang te vergemakkelijken.
Ze zocht al haar vrindinnen en kennissen op, deed overhartelijk, blij en gezellig,
zoodat ze nu hier dan daar werd uitgenoodigd. Toen ook Ru en Loe weer begonnen
hun feestjes in te richten, deed ze er opgewekt aan mee. Ze was mooier, slanker,
gracelijker geworden. Met haar guitigen lach en haar volle vormen werd ze een der
voornaamste aantrekkelijkheden der partijtjes van dat jaar. Ze flirtte - zonder
berekenende coquetterie - met allerlei jongelui, bemerkte 't wel, dat Piet Baatz, man
van dertig nu en voor rijk doorgaand, veel werk van haar maakte, dacht er ook wel
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over hem aan te nemen, want hij was vroolijk en ‘leuk,’ scheen goedhartig en gul,
maar... nu ja... haast was er immers nog niet bij....
Die zomervacantie in stad, het thuisblijven van de familie, ook Henk had er zich in
getroost. Hij kreeg meer en meer plezier in allerlei schei- en natuurkundige
experimenten en probeersels. Hij was daar stil mee, en scheen tevreden.
Vastbesloten het volgend jaar, als hij z'n eindexamen zou gedaan
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hebben, naar Delft te gaan, voor ingenieur te studeeren, wijlde hij met zijn gedachten
voortdurend al in die toekomst. Met z'n huisgenooten bemoeide hij zich weinig, over
't geen er met Theo en Anna was gebeurd dacht hij zelden na - hij vond het een
bespottelijke geschiedenis, verduiveld ‘stom’ van Theo, maar wat had hij er mee te
maken?... Hij sprak er met niemand over...
Maar Bas, ook thuis met de groote vacantie, verveelde zich, meer dan vroeger.
Hij kwam er toe terug te verlangen naar zijn kostschool. Daar, op school, hoezeer
ook geplaagd, uitgelachen, voor den gek gehouden door zijn kameraden, had hij
zich ten slotte toch een soort positie weten te verschaffen, geholpen door zijn
wassende lichaamskracht en lobbesachtige goedheid. Thuis werd hij niet geplaagd,
maar geliefd voelde hij zich evenmin, en bijna vervreemd. En hij had er zoo weinig
aanspraak.... Aan lezen deed hij liefst zoo weinig mogelijk. Kleine knutselarijen,
houtzagen en timmeren, waren zijn eenige afleidende bezigheden. - Dat houtzagen
leerde hij op school en hij was er handig in geworden. Toen Theo trouwen ging had
hij gevraagd iets voor het jonge huishouden te mogen maken, was erg verwonderd
geweest toen hem dat kortaf werd geweigerd. Ook wilde hij - thuis gekomen - zijn
broer eens opzoeken. En 't werkte verbijsterend op zijn soezig denkvermogen dat
hem dit ook al werd verboden. Hij kon daar, midden in z'n zaagwerk, ineens, met
open mond, over gaan zitten piekeren.... begreep er niets van....
Opgeruimder dan vorige malen ging hij in September naar school.
Toen de winter naderde, December met z'n feest- en herdenkingsdagen, het einde
van het jaar..., kwam Croes, bijna dagelijks later en haastiger, dikwijls eerst
vlak-op-het-eten thuis, abstracter dan gewoonlijk, peinzig en gedrukt, heel anders
dan ze altijd vroeger van hem gewoon waren geweest. Keek Emma hem angstig
aan, vragend wat er aan scheelde, dan schrok hij op, ‘niets, niets!’, lachte haar
vriendelijk toe, deed al z'n best opgeruimd, monter, flink te schijnen, als voorheen,
maar telkens, als er niet op hem gelet werd, zakte hij in, zat stil en gebogen neer,
turend met droefgeestige oogen voor zich uit, in een krant, of naar de hand die z'n
sigaar vasthield....
Het ging aldoor minder, aldoor beroerder in z'n zaken, en de stemming onder het
personeel werd ál benauwender, dreigender, vijandiger, in deze donkere
najaarsdagen. Het was om wanhopig onder te worden. Hoe vriendlijk, hartlijk, jovialig,
hij trachtte om te gaan met zijn volk, wat hij verzon om het hun gemaklijker en naar
den zin te maken, ze smaalden op zijn vriendlijkheden als op ‘doekjes voor het
bloeden’, en vroegen telkens weer - het eenige wat hij niet geven kon, nu minder
dan ooit - meer loon minder arbeidsuren. Dikwijls als hij op de drukkerij stond, in de
weeïge persenlucht en tusschen de donker-snorrende machines, had hij een gevoel
alsof hij in een vijandelijk kamp terecht gekomen was, alsof ze dadelijk van alle
kanten op hem aan-stormen zouden....
En intusschen werden er bijna geen winsten meer gemaakt....
Al lang was Croes heimelijk en kleintjes aan 't speculeeren gegaan. Ru had hij
er niet over durven spreken, hij deed het met kennissen van de ‘Groote Club’, kocht
meest ‘amerikaansche sporen’. Soms lukte er wel eens een zaakje, verdiende hij
'n duizend-of-wat in een dag, twee, drie; maar dan weer gingen méér duizenden
verloren. Zijn in lange jaren gespaard kapitaal slonk enorm. Vele aandeelen in zijn
eigen maatschappij had hij al moeten verkoopen, tot dekking....
Ook zelf had hij dikwijls het gevoel of al z'n vroegere levensmoed, z'n krachtgevend
optimisme, voor goed verdwenen was. Hij miste het als een afgezet lichaamsdeel,
deed al z'n best het opnieuw in zich op te wekken - maar 't lukte niet meer.... Niet
over z'n zaken alleen, ook over z'n gezin piekerde, tobde Jan Croes. Dat z'n vrouw
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niet meer gezond werd was hem een dagelijks terugkeerende verdriet-gedachte;
toch ontbrak hem - den energieken zakenman - alle kracht een flinken maatregel
te nemen in Emma's belang. Hij hoopte maar enkel, hoopte maar..., dat het wel
weer beter zou gaan..., en had soms ook een vóórgevoel, bijna als een wéten zoo
sterk, van z'n vrouw's
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naderenden dood.... En daarbij een lammige berusting, 'n machtloos genoegen
nemen met wat hem zou overkomen..., dat kwellend was, veel meer dan weldadig....
Ook over zijn kinderen zat Croes in zorgen, oneindig meer dan vroeger. Theo's
gedrag had hem wreed verrast, opgeschrikt uit zijn vertrouwend voortleven. Dat die
knappe, schrandere jongen - heel heimelijk z'n lieveling - zich zoo maar in-eens
vergooid, verslingerd had aan een meid uit het volk, en thans schreef, opruiende
artikelen, in een socialistisch blad, hij kón het zich nog altijd niet begrijpen, het was
hem telkens weer of hij er zich met alle kracht tegen verzetten moest, er iets aan
doen, dádelijk - en och, wat kon hij, wat kón hij!... Z'n oudste jongen - ja! - die was
‘rijk’ geworden, een ‘piet’ in z'n vak, maar - Croes wist het immers wel; er waren er
genoeg die er over fluisterden - die rijkdom steunde bijna geheel op speculaties;
angstig, zulk zaken-doen!... Hoe had hij er Ru voor gewaarschuwd vroeger!... Nu...
kon dat ook niet meer....
Jeanne en Noor, zijn meisjes, ja, die waren z'n eenige vreugden nog; Jeanne
doordat ze zijn hulp en steun was geworden, thuis, Noor - nu ja, dat was Noor, de
frissche, aardige, vroolijke, gezonde meid!...
De andere jongens?... Henk? Och, dien kende hij zoo weinig; eigenlijk had hij
van jongsaf nooit bizonder veel met hem opgehad; een vreemd karakter; zoo stil,
zoo stug; en sinds Croes wist dat die derde zoon van 'm 't volgend jaar naar Delft
wou, om er te studeeren, wel vijf, zes jaar misschien, voor ingenieur, zag hij den
jongen liever niet dan wel, want hem ziende werd hij altijd herinnerd aan die
studieplannen, en hij was zoo bang... dat het niet gaan zou... om de kosten....
En Bas?... Och, 'n goedzak van 'n jongen!... Maar wat had je er aan!... En wat
moest dáár van terecht komen!...
Iederen morgen, als Croes - 't lijf recht op, 't baardige hoofd 'n weinig achterover uit
gewoonte - naar z'n kantoor stapte, groetend kennissen rechts en links, spande hij
zich in om den dag opgewekt te beginnen, zijn zwarte gedachten met kracht op zij
te zetten, weer te vertrouwen, als vroeger steeds, dat alles terecht komen zou,
hoopvol te vertrouwen op zijn van ouds bekend ‘geluk’. Dan snoof hij de ochtendlucht
op, liet zijn voorhoofd koelen in den wind, trachtte daar zuiverlijk van te genieten,
en dan, werkelijk, werd het hem soms of er een lichtheid, iets van jeugd en kracht,
door zijn oude, nooit afgezwoegde gedachten voer, of hij een stemming zou kúnnen
bereiken, van waaruit gezien al z'n teleurstellingen gering, z'n zorgen onbeduidend
schijnen zouden. Hij vóórvoelde die stemming, rook, als 't ware, uit de verte haar
versterkende frischte, maar proefde haar nooit, want voor hij het zoover had kunnen
brengen, zat hij weer aan zijn lessenaar, gebogen, en werkte, zorgde, piekerde,
geplaagd door al de vijandigheid om hem heen en door z'n eigen zelfverwijt, berouw,
en sombere voorgevoelens.... Had hij niet beter gedaan zijn leven van-huis-uit
anders in te richten? Eenvoudiger, gemakkelijker, lager bij den weg? En waarom ja, god, waarom toch eigenlijk - had hij, als gedachtenloos, zooveel kinderen laten
geboren worden?... Dat althans was toch te voorkomen geweest!... Hoe ze gelukkig
te maken nu! Al wou je, en al kón je - zij zelven wilden niet! Zij wilden allen hun
eigen weg gaan, zij wisten het immers allen veel beter dan hij wat ze denken en
doen, hoe ze zich 't leven inrichten moesten!... Och, 'n vader is ten slotte niets meer
dan een kracht, een werktuig, om geld te verdienen, voor z'n kinderen.... En als hem
ook dat niet lukt?... Ja, waar diende hij dán eigenlijk nog voor?...
Bij een zijner, nog altijd geregelde, bezoeken sprak Emma dokter Huygens op
bezorgden toon over haar man's gestel, zijn onnatuurlijke gedruktheid, zijn hoofdpijn
- want daarover klaagde hij tegenwoordig meer en meer, als ze vroeg wat hem
scheelde. En de dokter zocht Jan op, ried hem aan eens een reisje te maken, en -
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ja - als hij dat niet doen kon - Croes had met z'n schouders geschokt - meer
wandelen, meer baden, minder rooken... zich wat zoeken te verstrooien.... Intusschen
schreef hij een recept... ‘Wat drommel, Croes’, riep Huygens, ‘je mot je de dingen
niet zoo aantrekken, -
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dat 's de heele zaak!... Je moet meer lachen, man!... Opgewektheid is een groot
ding, weet je dat wel?... Hier, laat dat eens klaar maken, 't zal je wel goed doen....
En denk er dan om, hè;..’
Croes stak het recept in een zakje van zijn vest, vond het daar een paar weken
later terug, verscheurde het....
Maar er kwam toch een kleine kentering. Half December, in een stemming van
slapte en moedeloosheid, zooals hij nog niet had gekend, pratend met Ru over zijn
zaken, bekende Croes plotseling dat hij ook wel eens wat geprobeerd had op de
Beurs in den laatsten tijd, maar verloren - verloren! - ‘Maar, m'n God, papa, waarom
hebt u er mij dan ook niet over gesproken’, riep de effectenhandelaar uit. ‘Ik heb
ook wel 's een verliespostje - natuurlijk! - maar toch niet dikwijls, hè - dat weet u wel
- ik heb nu eenmaal een fijne neus voor dat soort zaken! En - altijd voorzichtig aan,
dat is m'n stelregel!’.... Ru wist z'n vader te troosten met beloften van toekomstige
voordeelen, haalde hem over tot een flinken inkoop van mijnaandeelen, die
abnormaal laag stonden naar hij zei, en waarlijk, nog geen week later had hij die
stukken met een flinke winst verkocht. Zenuwachtig van blijdschap drukte Jan Croes
zijn oudsten zoon langdurig de hand. ‘Jij helpt me ten minste beter dan vrind
Huygens, met zijn pilletjes’ riep hij uit, in trillenden lach. ‘Maar, jongen, in Godsnaam,
laten we voorzichtig zijn!’...
Kerstmis werd nu vrij stil, maar toch in opgewektheid ‘onder elkaar’ gevierd, bij
Ru, en Loe, zooals gewoonte was geworden, en men bereidde zich voor op een
gezellig ‘oud-jaar’ in 't huis op de Keizersgracht.
De oudste zoon, thans zeer vertrouwelijk met z'n vader, ried Croes dien avond
nu maar eens niet aan ‘lamme dingen’, aan Theo en aan al die beroerde kerels op
en

de drukkerij te denken. Ook stuurde Ru zijn ouders, den 30 , een mandje
champagne cadeau, waar hij en zijn vrouw op oudejaars-avond aan zouden komen
helpen - zoo schreef hij - mits de oude heer voor goed wat bijbehoorende oestertjes
zorgde....
(Wordt vervolgd).

Schoone leugen
door Marie Metz-Koning.
Personen:
FRANK, kunstschilder, 30 jaar.
ANNA, een vroegere vriendin van hem.
BETTY, zijn vrouw.
Het tooneel verbeeldt een schildersatelier. De muren effen, in licht-bruine tint. Rechts
vóór een hoog, breed raam, met een even breede rustbank er voor. Rechts achter
een smalle tuindeur die open staat. Links vóór een tafeltje met een paar beelden.
Links achter, schuin in den hoek een ezel met half-voltooide schilderij. In den
achterwand een porte-brisée. Overal aan den muur schetsen en teekeningen.
Het is avond. Voor het raam zijn de lichte, soepele gordijnen geheel weggetrokken.
Helder maanlicht valt in de kamer, en verlicht Frank, die midden op het tooneel op
een schilderstoel zit, met het gezicht naar de open tuindeur. Hij lijkt ingespannen te
luisteren.
Voetstappen naderen of iemand buiten op grint loopt.
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FRANK

(staat op en steekt beide handen uit).

Anna!
ANNA

(in 't zwart gekleed, met lossen, zwarten sluier om 't hoofd, komt in de deur).

FRANK!

(ze reikt Frank haar beide handen, die hij vasthoudt).

FRANK

(innig).

Dank je, dat je gekomen bent!
ANNA

(maakt haar handen los).

Dat is net 'n droom, Frank!
FRANK

(als voren).

Ik heb het tenminste dikwijls gedroomd.
ANNA

(ziet hem vluchtig aan; dan gemaakt luchtig):

Wat 'n caprice ook van je, Frank!
(doet haar sluier van 't hoofd, maar houdt die over de schouders geslagen).
FRANK.

'n Caprice?
ANNA

(gemaakt vroolijk).

Ja, ik wist niet wat ik zag, toen ik vanmorgen in mijn hotel je briefje vond. Ik zou je
immers natuurlijk uit mezelf een bezoek hebben gebracht... al zou 't dan niet juist
om dezen tijd, en niet door de tuindeur zijn geweest.
FRANK

(zacht).

Vondt je de caprice... èrg capricieus?
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ANNA

(ziet Frank vluchtig aan).

Erg capricieus...? Nee.... Maar... waar is je vroùw?
FRANK.

Ik heb je juist gevraagd, om nu te komen, en evenals vroeger door den tuin, omdat
mijn vrouw... omdat ik je liever even alleen sprak
(weifelend).

Je neemt me dat immers niet kwalijk, Anna?
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ANNA

(rustig).

Nee, natuurlijk niet.... Maar... waar ìs je vrouw?
FRANK.

Ze is om dezen tijd bezig met de kleine meid.... En ik wou zoo graag... net als
vroeger...
(houdt weifelend op).
ANNA

(droomerig).

Net als vroeger...
(oplevend.)

Maar waarom...?
FRANK

(gesmoord, dringend).

Vraag me géén waarom, Anna, voor ik je uit mezèlf vertel.... Vraag van niets het
waarom... zooals vroeger... toen je begréép.
ANNA

(droomerig).

Toen ik begréép....
(ziet Frank aan).

Dat is lang geleden, Frank!... Vijf heele jaren!
FRANK

(kalmer).

Je wou dat immers zoo, Anna!
ANNA

(droomerig).

Ja, ik wou dat zoo.... En toch... toch leek het me later soms of het niet goed was.
FRANK

(zacht).
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Het wàs ook niet goed
(Anna schrikt nauw zichtbaar; Frank wrijft zich over 't voorhoofd).

Maar ik praat als 'n dwaas... als 'n dwaas.... Laat ik liever eerst vragen.... Ga liever
eerst zitten.
ANNA

(naar de rustbank voor 't raam ziende).

Dáár...
(ze gaat er heen en zet er zich op neer)

net als vroeger.... En jij dáár... op dien stoel... óók net als vroeger.
(Frank gaat naar den schilderstoel en zet er zich op neer. Even stilte, dan Anna,
luchtig:)

En daar bèn ik nu!
FRANK

(ziet haar aan).

Ja, daar ben je nu.... Nu is mijn droom dan toch werkelijkheid geworden.
ANNA

(gemaakt luchtig).

Je zegt dat zoo diep-ernstig!
FRANK.

Ik bèn ook diep-ernstig, Anna.
ANNA

(gemaakt spottend).

Zoowaar?... Nou, ik niet!... Ik heb heelemaal afgeleerd het leven aux sérieux te
nemen. 't Neemt ons immers óók niet aux sérieux? Mij tenminste niet!
(lacht).

Maar wat dacht jij wel, toen je mijn naam op de vreemdelingenlijst zag? Je schreef,
je zag mijn naam op de vreemdelingenlijst.
FRANK

(ontwijkend).

Wat ik toen dacht?
ANNA.

Ja! was je niet verwonderd?... Och, maar waarom zou je ook zoo erg verwonderd
zijn geweest? Ik mag toch hier óók wel eens komen baden? Waarom zou ik nou
overal gaan baden, behalve op de badplaats waar jij toevallig woont?
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(lacht).
FRANK.

Ik was ook niet zoo erg verwonderd
(ziet Anna aan)

want ik meende de reden te begrijpen waarom je hier kwam.
ANNA

(gemaakt spottend).

Je verbeeldt je dus, dat je nog net als vroeger mijn gedachten kunt raden!
FRANK

(met trillende stem).

Spreek niet zoo spottend, Anna! Je meent dat tòch niet!
ANNA

(gemaakt luchtig).

Meen ik dat niet? Wat meen ik dan?
FRANK

(dringend, bijna smeekend).

Waarom ben je hier gekomen?
ANNA

(een weinig koel).

Als ik je nu eens antwoordde, net als jij mij daarnet, dat je mij geen waarom moest
vragen, voor ik je uit mezelf vertel....?
(zachter).

En bovendien, wat hèb je me te vragen, als je toch meent te begrijpen?
FRANK

(gesmoord).

Ik zou alleen zekerheid willen.
ANNA.

Die zal wel komen... voorzoover ze óóit geheel komt in 't leven.
FRANK.

Dan zal ik wachten....
(Even stilte; dan met veranderde stem).

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

En waar ben je al dien tijd geweest, dat je dood was voor mij?
ANNA

(luchtig)

Gereisd, gereisd: Noorwegen, Italië, Egypte, en 't laatst Parijs.
FRANK.

Juist: Parijs.
ANNA.

Waarom zeg je dat zoo?
FRANK

(met weemoedigen glimlach).

Waarom zou ik dat niet zoo zeggen? In Parijs heb je immers natuurlijk de
tentoonstelling bezocht? Waarom zou je die niet hebben bezocht? Er zijn niet alle
dagen wereldtentoonstellingen!
ANNA

(ziet Frank vorschend aan).

Je hebt goed geraden.
(Frank haalt de schouders op. Even stilte. Anna ziet rond, spreekt dan weer droomerig):

Ik kan 't nog maar niet van me afzetten, dat ik droom.... Er is hier niets veranderd....
Alleen een ander schilderij daar op dien ezel.... Hier zat ik, en daar jij.... Meestal
kwam ik om dezen tijd.... Soms bleven we in donker zitten; soms stak jij licht aan....
En soms scheen de maan... net als nu... en dan kon je, net als nu, de zee hooren....
Dat waren de mooiste avonden... Ik heb de zee nergens meer zóó gehoord als
hier.... 't Is of ze hier alleen zichzelf is; en overal elders een verlangen naar zichzelf....
(Even stilte; dan oplevend:)

Hola! ik zou d'r sentimenteel bij worden!
FRANK.

En sentimenteel ben je nooit geweest.
ANNA.

Nee! dàt wel 't minst van al!
(lacht).

Weet je nog, Frank, hoe 'n ruzie we soms hadden? Maar 't eindigde altijd goed. En
weet je nog, die eene keer, toen 'k zóó lang gebleven was, dat ik haast niet meer
naar huis durfde uit angst voor knorren?
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FRANK.

Ik weet dat alles nu nog veel beter dan vroeger, Anna.
ANNA.

Lieven hemel! wat konden we praten! En waaròver al niet? Over kunst, politiek,
godsdienst, over àlles!... En ik had altijd 't hoogste woord!
(lacht).
FRANK.

Tot ik over trouwen sprak. Toèn zweeg je.
ANNA

(luchtig).

Toen wist ik, dat mijn rijk uit was, Frank!
FRANK

(gesmoord).

Dat jouw rijk uit was.... Ja....
(Even stilte).
ANNA

(luchtig).

En dat wàs 't dan ook.... Totáál!... Hemeltje-nog-toe, wat ligt 'n vriendin in de goot,
zoodra er 'n geliefde is! Ik was nog maar alleen goed, om lofuitingen op háár aan
te hooren
(lacht).

Er was geen verstandig woord meer met je te praten
(kalm).

Maar dat schijnt nu eenmaal zoo te moeten zijn. Zoo zijn nu eenmaal verliefde
menschen: wreed voor anderen. Want 't was eigenlijk wel 'n beetje hard voor me.
FRANK

(gesmoord).

Ja: 't was wel 'n beetje hard voor je.
ANNA.

En vooral, omdat je me nog op den koop toe beschuldigde van jaloezie, toen ik het
beter vond, geen kennis te maken met je aanstaande vrouw. Later heb je zeker wel
ingezien, dat ik gelijk had gehad. Ze zou toen nooit van me hebben gehouden; en
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dat zou voor ons beiden pijnlijk zijn geweest. Een vrouw wil niet, dat haar man een
vriendin heeft; en een vreemde kon ik niet worden.
FRANK

(als voren).

Neen, een vreemde kon je niet worden.
ANNA.

Je erkent dus, dat ik gelijk heb gehad?
FRANK.

Natuurlijk heb je gelijk gehad: je hebt altijd gelijk, Anna!
ANNA

(levendig).

Zie je wel! En als je vrouw me nu ziet en spreekt, dan zal 't heel wat anders zijn. Ze
heeft je nu al àl dien tijd, en ze was al àl dien tijd gelukkig.... Nu zal ze me vergeven,
dat ik eenmaal een goede vriendin was.... Is 't niet?
FRANK.

Misschien wel
(even stilte).

Je hebt dus in Parijs de tentoonstelling bezocht?
ANNA.

Ja.
FRANK

(ziet haar angstig-vorschend aan)

En je hebt er mijn werk gezien?
ANNA

(ziet hem vluchtig aan).

Ja.
FRANK

(Even stilte; dan heesch).

En?...
ANNA.

En.... Ja, toen heb ik gedacht
(levendig protesteerend).

Maar waarom vraag je dat zoo ineens, Frank?
FRANK
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(staat met een ruk van zijn stoel op en gaat vóór op het tooneel heen en weer loopen.

En toen heb je gedacht, wat ik eigenlijk al lang wist: dat ik achteruit ga, dat ik mezelf
hoe langer hoe meer aan 't verliezen ben!...
(gaat naar den schilderstoel, grijpt zich aan de leuning en slaat zich voor 't hoofd,
bitter glimlachend).

En dáárom ben je hier gekomen.... En dáárom doe je zoo luchtig, wat je nièt meent!...
En dáárom, omdat ik dat alles begreep, zoodra ik je naam zag, heb ik je gevraagd
om hier te komen, alleen, zooals vroeger.... Ik wou uit jouw mond mijn vonnis hooren
(zijn borst hijgt).

Ik wou van jou hooren, wat ik van anderen niet geloof... wat ik mezelf nauwelijks
durfde bekennen... hoewel ik het wist... al lang wist... diep in me....
(zachter).

Je ziet, alles is me weer helder, net als vroeger.... Dat is in lang niet geweest, dat
't me zoo helder was....
(zinkt op den stoel neer, en slaat de handen voor 't gezicht).
ANNA

(ontzet).

Frànk!
FRANK

(laat zijn handen zinken, dof).

Lààt me!... Laat me even in deze helderheid.... Alles is zóó zoo duidelijk en zoo
waar.... Ik heb er tegen geworsteld... eerst onbewust... toen bijna bewust.... Ik wou
het me niet bekennen.... Als de kritiek slecht was, dan dacht ik aan jaloezie... als ik
niet verkocht, dan noemde ik het toeval.. en als ik zelf die vreeselijke onvrede voelde
met m'n werk, dat gevoel, of je leven onder je handen wegvloeit, terwijl je 't zou
willen vasthouden in een kunstwerk... dat gevoel van onmacht om te scheppen wat
niet meer fel vóór je staat, dan zei ik tegen mezelf, dat 't verbeelding was.. dan wou
ik me er tegenin zetten.
(gesmoord).

Maar ik kàn dat niet meer.... Ik kàn niet meer!... Ik ben òp!... Het duurt al tè lang!...
Al vijf jaar... vanaf den tijd dat ik getrouwd ben... dat ik jou verloren heb.... Er was
iets weg, dat ik noodig had om een volmaakt bestaan te leiden.... Jij, jij was weg!...
Jouw geest was weg uit m'n leven!... Toen was ik tè verarmd.... En ik wist het niet!...
Ik wist niet wat 'k deê!.. 'n Gek ben ik geweest: 'n gèk!... Om 'n vlaag van verliefdheid
heb ik m'n leven vergooid!
ANNA

(staat op, en strekt afwerend de handen uit).
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Frank! Nee, Frank!
FRANK

(ziet haar aan).

Vergooid, zeg ik je! Er is niets meer over! Jij hebt àlles meegenomen! Alles!... Dat
is je onbewuste wraak geweest op mijn hardheid tegenover jou!... Als ik jou had
gehouden, alleen maar jouw geest in mijn leven, dan was alles anders geweest
(dringend).

Dat moet jij hebben geweten!... Jij, die zóó scherp ziet, en zóó fijn voelt, moet hebben
geweten, dat je me overliet, aan iemand die jou nooit kon vervangen; die niets voor
me kon zijn op den duur dan wat ze is; 'n kind, 'n
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soms zeurend, soms liefkozend kind
(bitter glimlachend).

En soms nog 'n kwaadaardig kind ook.
ANNA

(jammerend, heft de handen op).

Frank! Frank! om Gòdswil!
FRANK

(ruw).

Neen, ik wil 't zeggen! Héélemaal zeggen! Dit leven vermoordt me! Ik kàn niet meer!
Toen jij weg was, hier vandaan, toen ik jou niet meer sprak, toen was de beste helft
van mezelf weg.... En toen wist ik pas....
(zwijgt).
ANNA

(ademloos).

En toen wist je pas....?
FRANK

(zacht).

Dat ik jou liefhad.... en niet háár!
ANNA

(grijpt met beide handen naar haar hoofd, achterover buigend en kermend:)

O-god, o-god, en ik had jou lief!
(valt als gebroken op de rustbank terug, en verbergt het gezicht in de handen).
FRANK

(staat op, zich steunend aan de stoel, gesmoord:

Anna!
ANNA

(zacht klagend).

En ik had jou lief... àldoor... al àltijd... En dáárom ben ik weggegaan.... En dáárom
kon ik je niet zien, gelukkig, met 'n ander.
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FRANK

(doet een paar schreden naar haar toe, wankelt en valt aan haar knieën).

Anna, lieveling!
(Hij buigt het hoofd op haar knieën. Even stilte).
ANNA

(legt de hand op zijn hoofd, fluisterend):

En nu is alles verloren....
FRANK

(neemt haar hand).

Neen, nu is alles gewonnen! Nu ik jou wêerheb, en zóó weerheb zooals nú, nu is
alles weer licht en hoop voor me.
ANNA

(wanhopig).

O god! Frank, maar je hèbt me niet weer!.... Begrijp je dan niet, dat alles onmogelijk
is geworden, nu we dit van elkaar weten?
FRANK

(heftig).

Neen! dat begrijp ik niet! En dat ìs ook niet zoo!
ANNA.

Denk je dan, dat op 'n leugen geluk gebouwd kan worden?
FRANK.

Wàt 'n leugen? Waaròm 'n leugen? Is liefde 'n leugen? Is 't 'n leugen, dat je me
redden kunt?
ANNA

(luisterend).

Ik hoor iets.... Je vrouw!
FRANK

(springt op en luistert).

Ik hoor niets!....
(even stilte).
ANNA

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

de handen saam-wringend).

Zie je, Frank! zóó zou 't zijn, als we de leugen voortzetten.... We zouden ons voelen,
eindelijk, als 'n paar gejaagde dieren, altijd in angst.... en in angst om 't mooiste wat
er in ons was.
FRANK

(buigt 't hoofd, staat zóó even; dan ziet hij op, gesmoord):

Ik kan je niet missen, Anna!
ANNA

(als voren).

Ik heb je wel mòèten missen, Frank! en je ziet: ik leef nog, en ik ben zelfs soms
bijna gelukkig.
(met weemoedigen glimlach).

En dat nog wel, terwijl volgens zeggen van anderen, de liefde in 't leven van de
vrouw grooter plaats inneemt, dan in 't leven van den man
(blijft met gevouwen handen zitten).
FRANK

(wendt zich van haar af, en gaat even zwijgend op en neer, in hevige gemoedsbeweging,
met gebogen hoofd. Dan staat hij stil en ziet naar Anna).

't Is mogelijk dat de zinnelijke liefde een kleine plaats inneemt in 't leven van den
man; maar dat is een andere dan ik voor jou voel.... Bovendien, wat doet 't er toe,
hoe 't bij anderen is. Bij mij is 't zóó, dat ik zonder jou niet leven kàn!
(gaat weer heen en weer loopen).
ANNA

(brengt de gevouwen handen aan haar lippen; fluisterend).

Leid ons niet in verzoeking....
FRANK

(weer stilstaande).

En wáárom zou je niet weer hier kunnen komen, net als vroeger: als mijn vriendin?
(wacht stilstaande).
ANNA

(als voren).

En verlos ons van den booze....
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FRANK

(dringend).

Wat prevel je daar, Anna! En waarom antwoordt je me niet?
ANNA

(laat de gevouwen handen in den schoot zinken).

Ik moet eerst denken, Frank!... Eerst denken.... Je vrouw....
FRANK

(woest).

Mijn vrouw? Wàt mijn vrouw? Als je wilt, hèb ik geen vrouw meer! Jij bent m'n vrouw!
In mijn hart en in mijn geest ben jij de eenige vrouw, die ik ooit gekend heb: de
eenige vrouw, die de vervolmaking is van mijn Zelf.
ANNA

(spreekt gemaakt droomerig).

Het is lang geleden, Frank!... Héél lang geleden....
FRANK

(heftig).

Wat bedoel je daarmee?
ANNA.

Daar bedoel ik mee....
(smeekend).

Toe, Frank, wees nu niet zoo driftig.... Laat me even... even mijn gedachten....
FRANK

(ademloos).

Je bedoelt toch niet... dat je me niet meer liefhebt?
ANNA.

Ik bedoel.... Frank, ik wil je niet kwetsen....
FRANK

(met een gebaar van wanhoop).

Niet kwetsen!
ANNA

(zacht, als zoekend naar woorden).
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Het is lang geleden, Frank.... Even... in mijn droom... was ik vergeten, al wat ik
overwonnen had.
FRANK

(gesmoord).

Je stoot me dus terug!
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ANNA

(smeekend).

Zeg niet die vreeselijke dingen. Je begrijpt alles aan mij altijd zóó goed, dat je ook
dit begrijpen moet.
(haar stem wordt vaster).

Ik ben zooveel ouder geworden in dien tijd... zooveel rustiger... en....
FRANK

(heftig).

Je hebt 'n ander lief!
ANNA.

'n Ander? Nee, Frank, nee! Ik heb nooit iemand liefgehad dan jou
(haar stem is nu heel rustig)

omdat je 'n goed mensch was en 'n groot kunstenaar... En ik heb geleden onder
mijn liefde, en ik heb de egoïste begeerte er in overwonnen. Maar 'n ander? Nee,
Frank! ik ken jou immers al van kleìn-meisje af? En ik heb nooit aan 'n ander gedacht,
en zou nooit aan 'n ander kùnnen denken.... Bovendien, je weet, ik heb altijd 'n koele
natuur gehad.
(tracht te lachen).

Geen verliefd temperament! Je plaagde me er vroeger mee, weet je wel?... Nee; ik
zal nooit trouwen.... Het leven zóó, bevalt me best... héél best... en... en...
(zwijgt, als zoekend naar woorden).
FRANK

(dof).

Heel best... en....
(wacht met gebogen hoofd).
ANNA.

Heel goed: heusch!
(Even stilte. Anna ziet Frank aan, staat op, gaat naar hem toe, en reikt hem beide
handen).

Blijf daar niet zoo staan, Frank! Zie me aan, en zeg dat je me vergeeft.... Toe, Frank!
FRANK
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(neemt loom haar handen aan, spreekt dof):

Ik heb je niets te vergeven.... Het zal wel wáár zijn, alles wat je daar zegt... en je
zult wel gelijk hebben....
(heesch).

Ik voel me alleen wat wonderlijk
(grijpt naar zijn hoofd).

Let daar maar niet op.... Dat zal wel weer overgaan.... Een oogenblik heb ik tè fel
gehoopt... en nu, ineens... alles....
(wankelt en grijpt naar steun. Anna leidt hem naar den schilderstoel, waarop hij
duizelend neervalt en met gesloten oogen achterover leunend blijft zitten. Zij gaat
achter hem staan en legt de hand op zijn voorhoofd).
ANNA

(zacht).

Wordt het zoo al beter?
FRANK

(langzaam, opent de oogen).

Ja, het wordt... zóó... àl beter....
(even stilte).
ANNA

(neemt haar hand weg van zijn hoofd, zacht):

We moeten nu eens verstandig praten; Frank, vóór... vóór je vrouw misschien hier
komt
(met gewilde opgewektheid).

Gisteren heb ik zoo bij mezelf gedacht: ik moet nu eens recht verstandig zijn, als ik
bij 'm kom!
(schrikt).
FRANK

(heftig, licht het hoofd op).

Waarom heb je dat gedacht? Waarom dacht je dat, als je jezelf overwonnen hadt?
ANNA

(in de war, weifelend)
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Ja maar.... 't Kwam.... 't Was toch.... toch 'n heele stap, Frank!...
(vaster).

't Was toch... toch een pelgrimsgang naar mijn doode jeugd
(haalt diep adem).
FRANK

(heftig).

Naar je doode jeugd! Naar je door mij gedoode jeugd!... Ik heb dus je leven bedorven,
je geluk verwoest!
ANNA

(met steeds grooter wordende rust).

Stil, Frank, dat mag je niet zeggen; want dat is niet zoo. Je hebt juist mijn leven
wijding gegeven; en je hebt me 'n tijdelijk geluk gebracht, grooter dan de meeste
menschen kennen
(Frank luistert; Anna blijft half achter hem staan, en bespiedt elke verandering op zijn
gezicht).

Als ik jou niet gekend had, zou ik nooit geweten hebben wat geluk of wat ongeluk
was: dan zou ik nooit hebben gelééfd.... Je bent zóóveel voor me geweest, vroeger,
toen je mijn vriend heette, dat ik met 'n heel leven eenzaamheid dien tijd had willen
koopen.... En nòg ben je zooveel voor me.... Zonder jou zou mijn jeugd toch
gestorven zijn; zooals àlles sterft; maar zonder jou zou ik nooit een mensch gekend
hebben, dat ik boven mezelf stelde....
(even stilte).

Ik ben héél gelukkig geweest, dóór jou... en heel òngelukkig, dóór jou
(zachter)

en nú... nu kun je me wéér gelukkig maken.... Het is wel 'n ander geluk, als waarvan
een meisje droomt wanneer ze nog heel jong is; maar 't is toch óók 'n soort geluk:
vréde.FRANK

(luisterend, zacht).

En hoe... kàn ik dat doen?
ANNA

(vouwt de handen).

Door me uit de verte lief te hebben, in je werk, Frank! Door jouw liefde voor mij te
brengen in je werk
(even stilte).
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Dat zal mijn eenigst nog denkbare geluk zijn, Frank, als ik dàt zie!
(even stilte).
FRANK

(gesmoord).

Dus weer worstelen... weer vechten... alléén, àltijd alleen....
ANNA

(dringend.

Een kunstenaar mòèt alleen zijn, om zichzelf te vinden. Hij is in zijn beste momenten
god, dus eenzaam. En al wat hem aan de aarde vasthoudt is een belemmering:
géén hulp.
FRANK

(als voren).

Maar mijn vrouw....
ANNA.

Je vrouw hòùdt van je, Frank! En een man kan van de vrouw die hem liefheeft, àlles
maken wat hij wil.... Ik heb haar gezien, gisteren aan het strand, met jullie kindje....
Het kindje lijkt op jou: het heeft jouw oogen; en zij heeft het kindje lief, op een wijze
of ze het liefheeft òm den vader.... Is dat niet zoo.
FRANK.

Dat is zoo.
ANNA

(zacht).

Dat dacht ik wel.... En dáárom, Frank, moet jij haar kunnen leeren, hoe ze jou
gelukkig kan maken.
(Frank antwoordt niet; maar staart met wijd-open oogen voor zich uit).

Je zegt zelf, Frank: ze is 'n kind. Welnu, ze heeft je misschien lief, als 'n kind: op
wat meer egoïste wijze als de vrouw
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van een kunstenaar màg liefhebben; en nu is het aan jou, om haar de oogen te
openen voor zichzelf.... Beloof je me, Frank, dat je dit probeeren zult?
FRANK

(onwillig).

Ik weet niet... of ik dat belooven kàn.
ANNA

(smeekend).

Toe, Frank, om mijnentwil!... Beloof me, dat je...
(ze ziet Frank in angstige afwachting aan)

dat je in háár niet zult breken, wat je in mij gebroken hebt.... Neen, 't is geen verwijt;
maar ik moet het zeggen, om harentwil, èn om jouwentwil.... Want toen, Frank,
deedt je 't zonder te weten.... Maar nú wéét je.
FRANK

(wendt zich naar Anna, gesmoord).

Ik zal... ik zal m'n best doen... maar....
ANNA

(reikt hem de hand).

Dank je, Frank, dànk je! O, ik heb nu 't gevoel of àlles nog goed kan worden.
(kloppen buiten tegen de porte-brisée. Stem van Betty.
BETTY

(nog buiten).

Doe 's open, Frank!... Gauw!
FRANK

(verward, staat op).

Mijn vrouw!
(loopt naar de porte-brisée en opent die. Op den drempel verschijnt Betty, in frisch,
elegant toilet, dragende een groote, brandende lamp, die ze met beide handen
vasthoudt. Anna heeft de handen tegen 't hart gedrukt, ademt diep, en heft dan 't
hoofd op, glimlachend en schijnbaar in rustige houding).
BETTY

(zonder Anna te zien).
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Pak 's an!... Hè! zoo zwaar is-t-ie! Maar ik heb 'm 's goed schoongemaakt voor je....
En nou brandt-ie, as... as 'n lier!
FRANK

(neemt de lamp van haar aan, en zet die op het tafeltje links vóór. Betty ziet Anna en komt
verwonderd op haar toe. Frank keert zich tot beiden).

Mag ik je voorstellen, Betty, juffrouw Van Berkenhove.
BETTY

(eenigszins vijandig).

Hee... is ú dat?
(reikt haar hand wat aarzelend).
FRANK

(verward).

Juffrouw Van Berkenhove is hier gelogeerd... en....
ANNA

(kalm, helder, met beide handen Betty's hand vasthoudend).

Ik ben eens héél brutaal geweest, en ben de tuindeur binnengekomen.
BETTY

(maakt haar hand wringend los).

O.ANNA

(vriendelijk).

Ik kwam uw man 'n bestelling doen.
BETTY

(aarzelend).

Een... bestelling?
ANNA.

Ja, 'n groote bestelling. En 'n moeilijke ook
FRANK

(gaat naar de rustbank rechts en zet er zich op neer, star voor zich uitziende).

BETTY.

Een... moeilijke bestelling?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

ANNA

(knikkend).

Ja, 'n moeilijk werk.... Maar ik weet zeker... dat het prachtig zal worden.
BETTY

(wantrouwig).

Hoe weet u... waarom zegt u dat zoo?
(Frank barst plotseling in snikken uit. Betty gaat naar hem toe en legt haar armen om
zijn hals, vijandig naar Anna ziende, ingehouden heftig).

Dat hebt ú gedaan!
(Frank slaat zijn eene arm om Betty's middel en drukt zijn hoofd tegen haar aan).
ANNA

(weemoedig glimlachend, zacht).

Ja, dat heb ik gedaan.... Ik hoop dat u 't me vergeven zult
(doet haar sluier om 't hoofd).

Vaarwel!
(doet een paar schreden naar de tuindeur, staat dan stil en zegt nogmaals, zachter):

Vaarwel....
(gaat dan door de tuindeur heen. Men hoort haar schreden langzaam uitgaan. Betty
ziet op Frank neer, die in dezelfde houding blijft. Het gordijn zakt langzaam).
EINDE.

Episode
door Anna van Gogh-Kaulbach.
I.
Julizon was al laag gedaald in 't limpide blauw van de luchtstolp; ze straalde nu
felbrandende goudpijlen uit, dat alles overstroomd werd van vreemd gelig licht als
bovenaardschen schijn.
't Doktershuis, even buiten het dorp, donkerde al wat weg in de schaduw van den
stal, maar tusschen den stal en de coniferenheg lag een pad van goud.
Uit de deur van de serre huppelde een meisje aan in kort rood jurkje, haar hoofdje
lichtjes omzwierd door 't bruine haar.
In de schaduw nog begon ze te ballen, 't tengere lijfje rekkend en buigend als een
lenig, vlug diertje.
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Nu kwam ze op het gouden pad en plots was ze overvloeid, overstroomd door
den lichtschijn. Haar voetjes plasten in licht, 't gouden haar omsprong haar kopje
als ragfijn filigrain, 't goudlicht droop van haar
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handen, die omhoog grepen naar den bal, lichtkogeltje, snel dalend naar haar
verheerlijkt gezichtje.
Met den bal in haar handen huppelde ze uit den goudschijn, was ze weer gewoon
kindje met ranke, vlugge beweginkjes, 't mat belichte gezichtje nauw te
onderscheiden. De bal wipte weer omhoog, schuinsch naar 't lichtpad toe, en 't
meisje holde hem na, dat haar grijpende handjes reikten tot in den goudschijn,
dropen van vuur. Een tip van 't roode jurkje goudde één moment op in 't bewegen,
dan weer week alles terug in de schaduw, versoberd tot eenvoudig kindgespeel.
Langzaam verzachtte de goudbrand, verrustigde zich tot teer-rose schijning.
't Meisje sprong de serre binnen, waar al diepe schaduwen donkerden tusschen
de planten in de hoeken.
Aan de tafel zat een jongen te schrijven, zijn hoofd diep gebukt, dat alleen 't bruine
haar te zien kwam.
‘Hans!’ riep 't meisje, haar schelle stemmetje wat hijgend nog na 't drukke spelen,
‘ga je mee nog wat ballen?’
De jongen keek op, zijn gezicht nog ernstig in werkaandacht, de oogen wat naar
binnen blikkend.
‘'k Heb geen tijd,’ zei hij kortaf, boog weer over zijn schrift.
‘Hè wat flauw,’ snibte het meisje, en dan roepend naar de kamer: ‘toe Wout, doe
jij dan mee?’
‘Goed,’ weifelde een langzame stem terug.
Uit den kamerschemer maakte zich een jongensfiguur los, wat plomp van
bewegen, waardoor hij grooter scheen, forscher nog dan hij was.
't Gezichtsovaal blankte in 't licht van de serre, toen hij in de deur kwam staan: 't
was een weinig expressief gezicht, grof van trekken met iets onnoozels in den wat
open lachmond, die groot de tanden liet zien. De smalle, mat-blauwe oogen blikten
schuw-onderzoekend alsof ze altijd gereed waren weg te schuilen achter de wimpers.
‘Ik wil wel,’ langzaamde zijn spreken, ‘maar 't wordt al donker.’
‘O nee,’ zei Nellie luchtig, ‘in den tuin is 't licht genoeg.’
Ze sprong de stoep af, haar jurkje lichtjes waaierend.
Wouter kwam haar na, plomp-loom stappend, zijn mond altijd in lach, als bang
zich te verernstigen.
Uit de kamer vroeg moeders stem: ‘Wout, is je werk af?’
Wouter bleef staan op 't stoepje, zijn gezicht in eens vernorscht.
‘Nog niet heelemaal!’ riep hij terug.
‘Dan eerst afmaken vent.’
Moeders stem klonk vriendelijk-beslist, zonder boosheid.
‘'k Kan niet meer zien!’ riep Wouter weer.
‘Hè, wat jok je!’ spotte Hans, even opkijkend van zijn schrift, ‘ik zie toch ook.’
‘O jij! jij zit hier in de serre, maar in de kamer is 't donker.’
‘Kom dan ook hier zitten.’
‘Dank je; jij moet altijd de heele tafel hebben.’
‘Wat ben je weer lief! Ik zal niet van je afkijken!’
Hans floot, wat sarrend.
‘Schei uit!’ schreeuwde Wouter, heel zijn lichaam in drift-schudding.
‘Ik zal 't licht opsteken. kom maar hier zitten,’ besliste moeder kalmeerend.
Haar tengere gestalte bewoog rustig-donker in de schemerruimte; 't gas flapte
op ineens met fel-gelen schijn.
‘Kom je nou?’ ongeduldig riep Nellie weer in de serre-deur.
‘Nee, 'k mot werken,’ norschte Wouter.
‘Dan ga 'k Emma halen.’
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Nellie huppelde weg.
‘Maar niet lang meer, 't wordt bedtijd,’ waarschuwde moeder; dan, naast Wouter,
haar oogen mee in zijn schrift: ‘Je hebt toch niet veel meer te doen?’
‘'n Som nog en 'n versje leeren.’
‘Wat heb je dan toch zoo lang uitgevoerd?’ verweet haar kalme stem, waar nooit
drift in schetterde.
Wouter haalde de schouders op; hij wist geen antwoord, want stil had hij weer
zitten suffen over 't sommenschrift; dat deed hij op school ook dikwijls, echt suffen,
zijn stille denken ronddwalend om kleine dingetjes van thuis, de dikke boterhammen,
die hij had ge-
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geten, zijn bed, dat niet goed was opgemaakt, de poes, die zoo grappig met een
klosje speelde. Werd hij dan plotseling opgeschrikt door de stem van den onderwijzer,
dan waren al die gedachtetjes weggevaagd, kon hij ze zich niet eens meer
herinneren.
‘Je moest nu naar bed, 't is bij achten,’ knorde moeder.
Wouter boog stil over zijn versjesboek. Maar zijn oogen dwaalden er over heen,
zagen al de kamerdingen in den schijn van 't gaslicht, bleven lang kijken naar
moeders kalme bewegingen bij de theetafel in den versten hoek.
Hans zat over hem aan de tafel, keek vlug nog even zijn lessen door met druk
omslaan van de bladen. Die kende natuurlijk weer alles; hij niet, hij wist nog geen
jota van dat versje. Morgen weer straf op school, en dan zou meneer weer praten
van blijven zitten.
‘Zeg Hans,’ bromde zijn loome stem, ‘heb jij dat versje wel es geleerd van ‘na
buiten?’
‘Ikke niet; wij leeren geen versjes.’
‘Maar vroeger toch, toe je in de derde zat?’
‘O, dat ben 'k alweer vergeten.’
‘Ik kan niet uit me hoofd leeren: as 'k an de tweede regel ben, weet ik de eerste
niet meer.’
Hans lachte, dat zijn harde jongensstem schalde door de kamerstilte.
‘Je zal toch moeten!’ plaagde hij. En blufferig: ‘dan mot je eerst es in de vijfde zijn
met die aardrijkskunde, dan zal je wel anders piepen.’
‘Daar kom ik toch nooit,’ norschte Wouter.
‘We willen hopen van wel,’ rustigde moeders stem.
Ze kwam naast Wouter staan, boog over zijn boek; hij streek even zijn wang langs
haar rok, zijn mond plots vergroot in lach.
‘Weet je wat,’ stelde moeder voor, ‘ik zal je morgen wat vroeg roepen, en dan
probeeren wij 't nog es samen, nu ben je moe.’
‘Hè ja!’ Wouters stem levendigde wat op, ruw smeet hij zijn boeken in de tasch.
‘Toe Hans, roep jij Nellie es; 't wordt bedtijd.’
Hans liep door de serre, schreeuwde naar buiten: ‘Nel, kom!’
Dadelijk knierpten op het grintpad de vlugge stapjes aan van Nellie en een
vriendinnetje, dik rond tonnetjesfiguurtje, met rood grof lachgezichtje, omzwierd
door donkere krullen.
‘Emma moet nu naar huis, en jij naar bed Nel,’ zei moeder.
‘Eventjes Ma,’ kwetterde Nels drukke stemmetje, ‘ik heb Em plaatjes beloofd.’
Vlug trippelde ze door de kamer, met rappe kijkoogen speurend op den
schoorsteenmantel; ze smeet de speelgoedkast open, haar handjes tipten over de
planken als vlugge muisjes. Emma plompte achter haar, 't dikke lijfje zich rekkend
op de teenen, dat haar hoofd boven Nellie's schouder uitkwam.
‘Daar heb ik ze!’
Nellie holde naar de canapé, de handen met de plaatjes tegen haar borst gedrukt;
wild viel ze neer, haar beentjes hoog opwippend.
Emma drong naast haar en smoezend bogen ze zich over de plaatjes, scherpe
gichellachjes telkens opschetterend.
‘Even hoor,’ waarschuwde moeder.
‘Mag ik ze ook zien?’ vroeg Hans.
‘Jawel, maar ze zijn van mij,’ zei Nellie nadrukkelijk.
‘O ja, natuurlijk.’
Hans ging naast Nellie zitten, knus kleintjes in elkaar gedoken, de handen tusschen
zijn knieën.
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Wouter drong aan den anderen kant op naast Emma, maar ze duwde hem weg
met ongeduldige rukstootjes van haar arm.
‘Zit toch niet zoo op me,’ snauwde ze.
Wouter lachte stil, drong weer op en kietelde Emma in haar hals met een
penhouder.
Maar ze sloeg zijn hand weg, snibte: ‘Och jongen, schei toch uit, je doet me zeer!’
‘Wout doet je altijd zeer; hij kan niet stoeien,’ smaalde Nellie.
Wouter lachte verlegen; hij bleef opdringen en met den penhouder kriebelen, tot
ze alle drie hem wegstompten. Toen liet hij zich op den grond vallen, lag daar te
rollen met plomp overgooien van zijn beenen.
‘Nu kinderen, 't eventjes is om,’ besliste moeder.
Emma stond op: ‘Dag!’ riep ze.
Nellie bracht haar tot de serredeur, toen liep ze naar moeder, vleide:
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‘Zeg Ma, weet u wat 'k zoo verschrikkelijk graag zou willen?’
‘Nou?’
‘Es op 'n avond, als 't al donker is, verstoppertje spelen in de tuin. Dat zou zoo
echt zijn.’
‘Ja,’ schreeuwde Hans, ‘maar 't moet echt donker zijn.’
‘Toe Ma, mag 't es?’
Nellie's handjes beaaiden zachtjes moeders wangen, haar oogen smeekten
lief-vleiend.
‘Dan moet je maar wachten tot 't wat vroeger donker wordt.’
Nellie's mondje vertrok in pruiling. ‘Hè nee Ma, nou juist. Wat geeft nou zoo'n
uurtje? Toe, mag 't dan Zaterdag? dan kunnen we Zondag uitslapen.’
Moeder lachte, en lief-toegevend: ‘Voor één keertje dan!’
‘Heerlijk! heerlijk!’
Nellie danste rond met blij licht opgooien van haar beentjes.
Hans geeuwde.
‘Hè,’ zei hij nog in zijn geeuw, ‘ik wou dat Pa kwam.’
‘Waarom?’
‘Pa moet m'n teekening zien, u weet wel.’
‘Maar Pa zal nog lang niet komen; laat 'm morgen ochtend maar zien of wil ik 't
vanavond doen?’
‘Nee Ma, ik doe 't maar zelf. U moet niks zeggen.’
‘Goed. Kom Wout, je slaapt toch niet?’
Wouter heesch zich van den grond, en plots met groote stappen holde hij de
anderen voorbij, bonkerde de trap op. Hans en Nellie kwamen hem na, stoeierig
kibbelend, tot Nellie in haar kamertje wipte, de deur dicht sloeg.
Hans trok haastig zijn goed uit, vlug stapten zijn magere beenen in de hansop,
met een sprong was hij in bed, lag daar stil te wachten tot moeder hem zou komen
toedekken.
Met Wouter praatte hij nooit onder 't uitkleeden; die zei toch haast geen syllabe;
dat was nou eenmaal een suffer.
Nou had-ie nog niet eens zijn broek uit; waar zou die over suffen? Over dat versje?
Bah, wat 'n stommert.
Hans lachte even wijs-minachtend.
Wouter kleedde zich langzaam uit, zijn loome gedachten nog bezig met de
niet-geleerde lessen. Morgen weer vroeg op... bah, die smerige lessen altijd. En
dan nog privaatlessen ook, anders kon ie niet overgaan. 't Was hem 'n zorg of ie
bleef zitten... in de eerste klas had ie ook twee jaar gezeten, dat was prettig
geweest... dan wist je alles al half, al lette je niet op. Kon ie nou ook maar blijven
zitten.... Misschien kon dat wel, als ie niet z'n best deed, z'n lessen niet leerde...
even bleef hij staan, zijn hansop half aan zijn beenen getrokken... zijn mond wijdde
open als in verbazing over zijn inval. 't Werd een plan, bijna dadelijk, hij spande zich
in om 't verder uit te denken... niet z'n best doen, dan niet over, lekker weer 'n
makkelijk jaar....
Daar kwam moeder.
‘Wout, ben je der nog niet in?’ verweet ze, ‘Hans slaapt al.’
‘'k Ben klaar,’ zei Wouter kortaf; plomp liet hij zich in bed vallen, wachtte stil tot
moeder bij hem kwam.

II.
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Zaterdagavond drongen de kinderen uit de serredeur, hun schaduwen langgerekt
vooruitschietend in den lampeschijn, die als een breed uitgerold doek over het pad
en de coniferenheg goudde.
Hans sprong 't eerst de stoep af, zijn schaduw plotseling opklimmend tegen de
heg; achter hem aan trippelden Emma en Nellie, druk doenerig met hooge
kwetterstemmetjes waardoor Wouters geluid heenbaste.
Een oogenblik bleven ze staan in den lichtstreep, verrast door 't diepe zwart er
naast, dat een afgrond leek.
‘O, o, wat donker is 't daar,’ bangde Nellie, even met een griezeling.
‘Niks erg,’ blufte Hans, dapper. En wijs: ‘dat komt, dat wij zoo in 't licht staan.’
Hij liep vooruit met een grooten stap, of hij ergens afstapte. De meisjes tripten
hem na, tegen elkaar aangedrongen. Nellie fluisterend tegen Emma: ‘Eenig hè, zoo
echt donker; toch 'n beetje eng.’
‘Laatst, toe ik met Pa meeging na de Wei
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buurt was 't nog veel donkerder,’ vertelde Hans gewichtig. ‘Dat was toch zoo leuk,
ik moest Pa vasthouwen an z'n jas en as Pa geen sigaar had angehad, waren we
zoo tegen 'n vent angebotst. Z'n beenen stonden al vlak voor me; net 'n paar zwarte
palen.’
De meisjes lachten, maar Wouter, zoekend om ook wat te vertellen, zei: ‘nou, toe
ik laatst dat potlood voor Ma moest halen, kon 'k ook niks zien.’
‘Och jongen,’ schamperde Nellie, ‘toe was 't nog heelemaal licht.’
‘Nietes!’ snauwde Wouter boos; ‘jij lag al in bed.’
Nellie schaterde. ‘Hoor die! en toe je thuis kwam, zat ik te lezen. Ik weet 't nog
net zoo goed; van domme Hans.’
‘Domme Wout!’ gierde Hans en de meisjes gichelden mee.
‘Hou jullie je bek!’ snauwde Wouter, zijn vuist ruw stompend naar Hans, maar in
donker raakte hij Emma's arm.
‘Au!’ schreeuwde Emma, ‘gemeenert!’ En vinnig kneep ze Wouter in zijn arm.
Hij kreeg tranen van pijn in de oogen, maar hij zei alleen, wat verlegen: ‘ik wou
jou niet stompen.’
‘Nou niet krieuwen, dan 's alle pret der af,’ moederde Nellie; ‘houwen jullie nou
je mond.’
Even stil, liepen ze voort langs den stal naar den schemerenden tuin. Er was geen
maneschijn, maar de tuin lag in laatsten, wegdonkerenden avondschemer, waarin
alles veraf leek en onwezenlijk. De boschjes leken zwarte monsters met hoog
rekkende armen, de voeten wegzinkend in diep-zwarte schaduw-grotten. De
schelppaden slopen stil-wit tusschen de donker bronzen grasranden en als blanke
gezichtjes bleekten wat rozen. Andere bloemen waren niet te onderscheiden, maar
hun aroma doorgeurde de lucht.
‘Laten we wat wandelen,’ stelde Emma voor, fluisterend.
Maar Nellie, blijvend bij 't eerste plan, dat nu wild-avontuurlijk scheen, drong aan,
haar kwetterstemmetje wat gedempt door de avondrust, die ze vreemd-nieuw
aanvoelde: ‘Hè nee, verstoppertje; da's nou juist echt!’
‘Maar je vindt mekaar nooit,’ angstigde Emma.
‘O jawel,’ zei Hans luchtig; ‘ik zal 'm zijn en ik vind jullie best. Maar niet van de
plaats loopen!’
‘Natuurlijk niet. En in de tuin verstoppen. Ga jij dan bij de schuur; hardop tellen
hoor!’ Nellie's arm wees met groot gebaar in de richting van de schuur, die vaag
lijnde, als heel ver weg.
Hans liep langs 't bekende paadje, nu vreemd lang. Met de armen boven zijn
hoofd, ging hij voorover tegen de schuur leunen, telde luidop, zijn jongensstem hard
scandeerend in de stilte. Gejaagd onder 't opzweepende tellen, slopen Emma en
Nellie naar 't prieël, hand aan hand zachtjes hippend over den grasrand.
Wouter liep achter haar, maar Emma weerde af: ‘hè nee Wout, ga jij nou niet bij
ons, dan heeft ie ons in eens allemaal.’
‘Goed, dan ga ik ergens anders, op 'n mooi plaatsje.’
Hij bleef staan, zijn gezicht vertrokken in den breeden lach. De meisjes slopen 't
prieëel binnen, diep-donkere grot, doorgeurd van kamperfoelie.
‘Nee, we moeten er omheen,’ wees Nellie, ‘daar in de groote bladen.’
Ze trok Emma mee tot achter 't prieëel, waar een reusachtige aristologgia warrelde,
één zwart-massale klomp.
Nel duwde Emma er in, kroop haar na tot in 't verste hoekje, telkens gillachend
als de groote bladeren langs haar gezicht streken.
‘'t Is hier zoo donker,’ angstigde Emma, ‘en zoo nauw.’
‘Dat hindert niet, 't is het beste plekje. Hou nou je mond!’
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Dicht op elkaar gedrongen, hurkten de meisjes, hun lachen versmorend, telkens
elkaar wat wegduwend, als de houding te moeielijk werd.
Wouter was even stil blijven staan, speurend naar een plekje, opgejaagd door 't
tellen van Hans. Vijftig al!
Hij dacht niet aan 't vreemd-stille van den avondtuin, maar onbewust voelde hij 't
als iets prettigs. Zijn oogen zwierven zoekend
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rond... in eens: achter een boschje zag hij lang opgerold een rietmat liggen.
Sluipend gleed hij er heen over het gras; haastig, met rukkerige bewegingen kroop
hij in de koker, de armen recht langs zijn lijf. 't Rook er duf-vochtig, maar hij
verkneukelde zich, blij om 't goede plaatsje.
‘Honderd!’ schreeuwde Hans, even bleef 't stil, toen, scherp, kraakten de schelpen
onder zijn voetstappen.
Wouter luisterde. Nu liep hij zeker over 't gras, 't bleef zoo stil; nu kraakten de
schelpen weer. Daar ging ie voorbij; nee, hij zocht niet eens in de mat. Wat was 't
hier benauwd en 't stonk.
Plots schaterde hel lachen op van de meisjes. Hans had ze gevonden, trok ze
wild-stoeierig uit haar schuilplaats.
‘Nou Wout nog!’
‘Weet jullie waar ie zit?’ vroeg Hans.
‘Nee; je moet maar zoeken!’
Wouter luisterde... nou waren ze in 't boschje vlak bij 'm. Wat hadden ze 'n pret!
Zou Hans 'm niet vinden?
Lekker, de meisjes wisten ook niet waar ie zat.
Wat zat ie benauwd... nou gingen ze weg. 't Werd zoo stil; ze moesten 'm nou
maar vinden. Nee, 't was toch wel prettig als ze 'm niet vonden, dan won ie 't.
Dat was nog nooit gebeurd, hij ging altijd op plaatsjes, waar ie dadelijk gevonden
werd.
Wat was 't nou weer stil; ze waren zeker an de andere kant, als ze maar niet naar
binnen gingen. Maar dat zou toch gemeen zijn! Jakkes, wat kriebelde daar op z'n
gezicht? 'n beest zeker!
In griezel-huivering schudde hij zijn hoofd, wreef zijn gezicht hard tegen de mat,
zijn schouders opschokkend, maar z'n handen konden niet naar boven, 't was te
nauw.
't Bleef nog stil. Wouter geeuwde, zelf schrikkend van 't galmend geluid. O, wat
had ie 'n slaap! Als ie hier nou in slaap viel, vonden ze 'm nooit. Dan bleef ie de
heele nacht hier... plotseling werd hij bang, z'n mond wijdde open om 'n schreeuw
te geven... daar kwamen ze weer, stil nou, stil; ze zochten toch nog.
‘Zou ie niet na binnen zijn?’ weifelde Hans, ‘hij doet wel es meer valsch.’
Gemeenert, dacht Wouter. Ja, hij deè wel es valsch omdat ie 't anders nooit kon
winnen en omdat ie altijd geplaagd werd. Later vond ie 't altijd leelijk, maar 't ging
soms van zelf, dan vond ie 't lekker, de anderen boos te maken. Maar nou zou ie 't
eerlijk winnen. Nou liepen ze vlak langs 'm. Hij voelde hun stappen dreunen.
't Was nu pikdonker... ph... daar kriebelde weer wat... bah, haast in z'n mond.
Morgen was 't Zondag, dan mocht ie misschien wandelen met Ma... lekker, met
Ma... gossiemeine, daar sliep ie haast. Lag ie maar in bed. Z'n oogen zakten dicht.
Daar riep moeder: ‘Kinderen nu binnen komen!’
Wouter schrikte op, wat zou der nou gebeuren?
‘Nog even Ma! Wout is nog niet gevonden!’ riep Hans terug. ‘Hij is toch niet
binnen?’
‘Nee. Dan moet je 't maar opgeven. 't Is nu bedtijd!’
‘Nog vijf minuutjes,’ vleide Nellie, en opgewonden liepen de kinderen door den
tuin, het verveelde van 't lange zoeken was weg, nu ze wisten dat 't niet lang meer
zou duren.
Wouter werd gloeiend warm; nou nog even stil houwen!
‘Muisje piep es!’
Daar riep Hans 't.
‘Piep! Piep! Piep!’ schreeuwde Wouter.
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De anderen kwamen aanhollen.
‘Nog es!’ riep Hans.
‘Piep! Piep!’ schreeuwde Wouter weer.
‘In de rietmat!’ gilde Nellie.
‘Kom er maar uit!’ commandeerde Hans, op zijn knieën vóór de opening.
Wouter wrong zich er uit, stijf-moeilijk rees hij op, paf-warm, overpoeierd van fijn
stof.
‘Ik heb 't gewonnen!’ schreeuwde hij, zijn mond groot vertrokken in wilden lach.
‘Ik dacht, dat die mat stijf zat opgerold,’ zei Hans kleintjes.
‘Hij heeft 't eerlijk gewonnen,’ prees Nellie. ‘'t Was een prachtig plaatsje.’
‘Jij zou der niet eens in kennen,’ plaagde Hans.
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‘Zoo? Wout is net zoo dik as ik.’
‘Nietes, hoeveel weeg jij?’
‘Dat weet 'k niet; en jij Wout?’
‘Dat weet ie ook niet,’ viel Nel in, schaterend.
Maar Wouter, bang, dat ze niet meer dachten aan zijn overwinning, vertelde: ‘'t
Was der toch zoo duf, en der kriebelde 'n tor of zoo iets op m'n gezicht.’
‘Ajakkes,’ griezelde Nellie, ‘ik had al lang geschreeuwd.’
‘Jij,’ minachtte Wouter, ‘jij bent ook zoo'n bangert!’
‘Ik bang? nee hoor!’ snibde Nellie.
Emma liep het donkere pad af naar huis, haar stemmetje nog schreeuwend: ‘dag!’
De anderen kwamen nu de serre binnen, 't felle lamplicht beprikte hun oogen,
vooral Wouter moest ze dichtknijpen.
‘Jongen, wat zie jij er uit!’ berispte moeder, half lachend.
‘Hij heeft in de rietmat gezeten!’ vertelde Hans opgewonden.
‘Al die tijd derin gelegen!’
‘En ze hebben me niet gevonden,’ zei Wouter groot, zijn gloeigezicht vervroolijkt
door den breeden lach, dat zijn oogen ook wat opblonken.
Vader kwam binnen, keek licht verwonderd.
‘Zijn jullie nog niet naar bed?’
‘Nee, hoe vindt u 't? zoo echt laat, kwart voor tienen al?’ knuste Nellie, aan zijn
arm hangend, haar gezichtje hoog opkijkend naar vaders oogen. ‘We mochten
verstoppertje spelen in de tuin; 't was zoo leuk, heelemaal donker, en Wout konden
we niet vinden.’
‘Ik zat in de rietmat,’ vertelde Wouter, zijn stem onverschillig klinkend door de
verlegenheid, die hij altijd voelde voor zijn vader.
‘Kon jij 'm ook niet vinden?’ vroeg vader aan Hans.
‘Nee, ik dacht dat die rietmat stijf zat opgerold en ik zag 'm ook eigenlijk heelemaal
niet in donker.’
‘En hij gaf 't op,’ zei Wouter weer kortaf. Toen, in zijn vreugde, die zich uiten
moest, nam hij een plompen sprong, sloeg wild zijn armen om moeders hals, rukte
haar weer in een stoel.
‘Wout, schei uit,’ angstigde ze, ‘je doet me pijn jongen! au!’
‘Laat dat toch! Je bent altijd zoo onbehouwen!’ knorde vader.
Wout liet los, ging stil leunen tegen een stoel, verlegen zijn hoofd buigend. De
stoel week onder zijn plompe gewicht, smakte neer.
‘Lompert!’ knorde vader. Wouter raapte den stoel op, even schuchterde zijn blik
naar vaders booze oogen... daar was ie zoo bang voor; als vader zóó keek, dacht
ie altijd dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren, maar er gebeurde nooit iets. Vaders
oogen kalmden dadelijk weer, al bleven ze hard.
‘Kom jongens naar bed, gauw!’ commandeerde moeder.
Boven praatte Wouter ongewoon levendig, vertelde aan Hans, hoe ie gedacht
had, dat de anderen naar binnen waren gegaan.
‘Dat zou valsch zijn geweest, en valsch doe ik nooit,’ zei Hans, in bed springend.
Wouter stapte ook in bed; lekker koelde 't frissche laken tegen zijn gloeigezicht;
even wachten op moeder, en dan slapen. En dan morgen, lekker, was er dadelijk
weer dat prettige om aan te denken.

III.
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Wouter werd vroeg wakker. Dat gebeurde veel, en stil lag hij dan, soezerig luisterend
naar de ochtendgeluiden, blij dat hij lui mocht zijn, zonder dat hij er om uitgelachen
werd of beknord.
Maar nu verlangde hij dadelijk naar praten, zoo in de vreugde nog om zijn
overwinning van den vorigen avond. Rechtopzittend keek hij in 't bed van Hans
tegen den anderen muur. Hans sliep rustig, 't hoofd wat afgezakt van het kussen,
de wangen warm frisch overbloosd; zoo, in 't kalm-klare ochtendlicht leek zijn
gezichtje heel jong-kinderlijk; in de ronding der lijnen en 't zachte wangendons. Wijd
spreidden zijn armen, de handen uit de witte hansopmouwen slap open in volkomen
rust.
Wouter bestaarde hem. Durfde ie 'm maar wakker te maken, maar dan werd ie
altijd nijdig; nee, dan maar liever wachten.
Wat had ie toch lang in die mat gezeten
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en wat was 't er benauwd, en die torren en spinnen, jakkes.
Griezelhuiverend zakte hij onder 't dek, zichzelf opdringend 't bange gevoel, dat
hij nu al niet goed meer na kon voelen, omdat 't wegzonk onder de vreugd over zijn
overwinning.
Aan niet anders dacht hij onder 't lange wachten; eindelijk woelde Hans, diep
zuchtend, gooide zich om met een grooten zwaai van zijn armen, zakte heelemaal
weg onder de dekenronding, dat alleen zijn haar er boven uit donkerde.
Een poosje bleef hij zoo stil liggen; toen schoot zijn hoofd weer onder de dekens
uit, geeuwerig rekte hij zich en plots wijdden zijn oogen open in verbaasden kijk.
Dan langzaam, verrustigde zijn blik, bleef even star hangen aan Wouter, die stil
hem bestaarde.
‘Hoe laat is 't?’ schorde Hans' slaapstem.
‘Acht uur. 't Is Zondag.’
‘Ja.’
Even lag Hans stil; toen in eens sprong hij rechtop, en druk babbelend zei hij:
‘Zeg Wout, weet je wat we doen gaan? Regent 't niet?’
‘'k Weet niet.’
‘Kijk dan es.’
Wouter kroop naar 't voeteneind van zijn bed, tuurde door de gordijnreet.
‘Nee,’ zei hij voldaan, ‘ik zie de zon schijnen op 't dak.’
‘Lekker, dan gaan we in de tuin 'n huisje bouwen van rietmatten.’
‘Ja,’ viel Wouter bij, en met dadelijk ingaan op een plan, wat hij anders nooit deed,
‘van de rietmat, waar ik in heb gezeten.’
‘Goed, en dan leit er nog een achter de schuur, en we maken der 'n dak op van
dat ouwe tafelzeil.’
Wild-opgewonden sprong Hans uit bed, plofte neer op den grond om zijn kousen
aan te trekken.
Wouter greep de zijne van den stoel, en in bed zittend met hoog opgetrokken
knieën, heesch hij ze aan.
‘Hoe lang zou 'k wel in de mat gezeten hebben?’ vroeg hij.
‘Weet ik 't,’ zei Hans onverschillig, ‘misschien tien minuten.’
‘Bê je? veel langer, wel 'n half uur!’
‘Ja... dat kan je denken!’ Hans schaterde. ‘Hoogstens 'n kwartier, maar dat lijkt
altijd zoo.’
‘Twintig minuten makkelijk.’
‘Goed dan. Toe, maak nou voort.’
Hans stond zich al te wasschen aan 't ronde ijzeren waschtafeltje, stopte zijn
gezicht in de kom, dat het water over den rand golfde.
Wouter schonk ook water in, waschte zich met trage, poesachtige bewegingen.
Moeder kwam even binnen, frisch-jong in haar grijs linnen ochtendjapon.
‘Zoo jongens, hoe staan jullie er mee?’
‘Ma!’ riep Hans, ‘mag 'k me ouwe pak an? We gaan 'n huisje bouwen in de tuin!’
‘Van de rietmat, waar ik in heb gezeten,’ vertelde Wouter.
‘Zoo,’ moeder lachte even. ‘Ja, dat heb je mooi gedaan, gisteren. Maar vent, denk
je er wel aan, dat je les hebt?’
‘Les?’
Wouter was in eens neergeslagen, zijn gezicht vernorscht. O ja, dat was de
uitgestelde les. De heele week was zoo prettig omgegaan zonder lessen, door
ongesteldheid van de onderwijzer, en na zijn besluit, er niet voor te werken, had hij
er geen gedachte meer aan gegeven.
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‘Ik geloof niet, dat je er veel voor gedaan hebt,’ zei moeder bezorgd. Wouter
haalde de schouders op, en nijdig trapte hij op zijn uitgetrokken hansop, heesch
met loome bewegingen zijn broek aan.
‘Hans wacht wel op je, nietwaar?’ suste moeder.
‘Ik begin vast,’ zei Hans, ‘met Nel, maar zoo gauw is 't toch niet klaar.’
‘In 'n uur zeker niet?’ pruilde Wouter, zijn oogen vol tranen.
‘Jasses jongen, ga je daarom grienen?’ Hans schaterde.
‘Ik grien niet,’ schreeuwde Wouter schor, met zijn bloote arm wild over zijn oogen
vegend, ‘maar die smerige lessen ook altijd!’
‘Vent, vent,’ suste moeder, even strijkend over Wouters wang, ‘zóó erg is 't toch
niet, om elf uur is 't al afgeloopen. Maak maar wat gauw voort, dan kun je nog
beginnen aan 't huisje.’
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Ze hielp hem aan zijn blouse, strikte zijn das.
Hij, stil, liet haar begaan, zijn gezicht nog vernorscht in een verdrietige trek.
Die ellendige les ook! En hij wist der niks van, niks. Dat wou ie ook juist, maar 't
was nou toch naar, 'n eng gevoel.
Beneden in de tuinkamer, koel-rustig, van den zonkant af, witte de ontbijttafel
frisch in 't ochtendlicht.
Nellie was druk doende met haar poppen, Hans liep in den tuin, waar 't zonlicht
breeduit over de paden en grasperken lag.
Nu kwam hij aanhollen, commandeerde: ‘Ma, gauw 'n boterham!’
‘Wel ja baasje, geduld maar even,’ kalmde moeder, rustig de kopjes verschikkend
op het theeblad.
Wouter ging aan de tafel zitten, soezerig kijkend naar moeders vlug-kalm bewegen,
naar de lichtflitsjes in 't mes, terwijl ze brood sneed.
‘Wat zeg je van 't plan Nel?’ vroeg moeder, ‘een huisje van de rietmat, waar Wout
zich zoo mooi in verstopt had.’
‘Leuk,’ viel Nellie bij, ‘en ik weet 'n kleedje om op de grond te leggen. En tegen
de muur prikken we allemaal Verkade-plaatjes. Van die ouwe hebben we toch zoo'n
hoop.’
‘En,’ vroeg Hans, ‘mag ik dat ouwe tafelzeil voor dak?’
‘Jawel,’ stond moeder toe, haar oogen met meewarigen kijk rustend op Wouter,
die maar stil zat, zijn even oplichtende blijde stemming dadelijk weggezakt onder
den angst voor de les.
Vader kwam ook binnen en haastig begonnen de kinderen te eten. Hans en Nellie
druk babbelend en kibbelend over het huisje. Wouter propte zijn brood met groote
happen, dan in eens, verschrikt onder vaders boozen kijk, at hij voorzichtiger, altijd
stil-angstig overdenkend, hoe straks de les zou zijn.
Langzaam liep hij achter de anderen naar buiten, deed loom wat Hans
commandeerde. Toch even, kreeg hij weer dat prettige gevoel toen Hans de rietmat
opnam.
‘Begrijp je, hoe ik er in kon?’
‘Kom jô, maak der toch niet zoo'n drukte van, ik heb me wel honderdmaal verstopt
dat 'k niet gevonden werd,’ snauwde Hans.
‘Honderdmaal,’ schamperde Wouter.
‘Ja zeker, honderdmaal! daar weet jij geen steek van!’
‘Zoo,’ gaf Wouter nog terug, zijn gezicht leelijk vertrokken in een kwaadaardigen
grijns, waarmee hij trachtte zijn tranen weg te houden.
Want als Hans zag dat ie griende, werd ie nog meer uitgelachen.
Maar waarom zei Hans dat dan ook? nou was 't in eens weer of 't niks geweest
was, dat hij 't had gewonnen.
Stil mokkend stond hij toe te zien naar 't drukke beweeg van Hans en Nellie, tot
moeder hem riep voor de les.
Loom stapte hij naar binnen, in zijn mond een droog-schroeierig gevoel van angst.
In 't voorbijgaan streek zijn wang even langs moeders hand; hè, nou wou ie haast
gaan grienen. Met een ruk trok hij zijn hoofd terug, stapte plomp-wild de kinderkamer
binnen, waar de onderwijzer zat te wachten, met wat verveeld gezicht om 't les
geven op Zondag.
Wouter reikte zijn sommenschrift over. Ze zouden wel allemaal fout zijn; hij had
ze zoo maar opgeschreven in 't begin van de week al, met een prettig gevoel omdat
hijzelf besloten had er geen moeite voor te doen.
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Wat keek meneer boos! Stil, met wat open mond bestaarde hij den onderwijzer.
Meneer keek hoe langer hoe zwarter. Wat zou ie zeggen? Nou, 't kon 'm niet schelen;
hij ging toch lekker niet over.
‘Alles fout!’ De onderwijzer smakte het schrift op tafel.
‘Je hebt der maar wat van gemaakt,’ knorde hij.
‘Ik kan ze niet,’ norschte Wouter.
‘Luister dan es.’
En geduldiger, met zijn gewoonte-uitleggende stem, begon hij de sommen te
bespreken.
Wouter zat stil, zonder te luisteren, zijn oogen werktuigelijk volgend de bewegingen
van meneers hand.
‘Begrijp je 't?’
Wouter haalde even de schouders op.
‘Probeer jij 't nu eens uit te leggen.’
Wouter nam het potlood, begon hakkelend-verward op te lezen:
‘De ééne man heeft tien zakken koren...’
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wist ie 't nou maar! Nou was 't toch lam 't niet te kennen. Hij hakkelde verder,
domverward.
De onderwijzer legde weer uit en Wouter begon te luisteren, maar zijn aandacht
zakte weer, en lekker knus dacht ie: niet opletten... dan niet over.
Plots schrikte hij op: vader kwam binnen, vroeg hoe de les ging.
‘Ik geloof dokter, dat Wouter vandaag niet goed op streek is,’ zei de onderwijzer,
wat vergoelijkend.
‘Wanneer is die jongen wèl op streek?’ Vaders voorhoofd trok zich samen en
Wouter kroop kleintjes in elkaar.
‘Wat ellendig toch, dat je zoo slecht je best doet.’
Wouter lachte even, nerveus-onnoozel.
‘Lach je daar nog om!’
Daar was weer dat vreeselijke in vaders oogen! Schuw kromp hij in elkaar, bang
voor wat komen zou. Nou praatte vader verder, zoo hard, net of 't pijn dêe.
‘Kijk Hans es; die leert, die komt vooruit, van jou hebben we niets als verdriet.’
Wouter boog 't hoofd. O ja Hans, die kon alles beter. Dat wist ie al lang.
Onverschillig liet hij verder vaders booze woorden over zich heengaan, en
langzaam vroolijkte knussige, verkneukelende pret in hem op, net als hij wel had
als hij valsch deed bij 't spelen. Vader moest es weten van z'n plan.
Nu kwam moeder ook, zei wat in 't Fransch tegen vader, zeker dat Wout 't niet
helpen kon. Ze praatte niet boos, en nu vriendelijk zei ze:
‘Ik heb deze week niet met Wout kunnen werken; de volgende keer zullen we
beter oppassen, niet Wout?’
Wouter knikte; zijn pret was in eens weggezakt, en toen hij moest lezen, deed hij
zijn best, spande zich in met vuurrood gezicht. Een heet gevoel van angst bangde
in hem. Wat zou moeder zeggen, straks, na de les?
Maar moeder liet hem dadelijk naar buiten gaan, sprak niet over het werk.
Hans en Nellie met een paar kinderen uit de buurt, werkten nog aan 't huisje, druk
kakelend en bewegelijk als een troepje nijvere diertjes, opgewonden door den
stralenden zonneschijn.
Hans zat boven op de trap om 't zeil steviger vast te spijkeren, met beide handen
trok hij aan de punt om 't glad te krijgen; Wouter stapte aan den anderen kant op
de trap, rukte aan 't zeil dat los schoot en naar beneden viel. Wouter sprong van de
trap, plofte neer in 't gras.
‘Jasses jô, wat doe je nou! hou je pooten thuis!’ schreeuwde Hans.
‘Ik wou je helpen,’ vergoelijkte Wouter.
‘Van de wal in de sloot zeker,’ schamperde Hans en Nellie snibte, ‘jij weet der
niks van. Kijk jij maar!’
Wouter bleef stil zitten op 't gras. Wat stond Hans hoog op de trap en dan
heelemaal los. Dat zou hij nooit durven. Maar z'n lessen niet leeren om te blijven
zitten, dat zou Hans niet durven. En Nellie niet en Jan niet en Emma niet, geen van
allen. En dat durfde hij. Kon hij 't hun maar zeggen, maar dan zouwen ze 't natuurlijk
vertellen an vader en moeder, en die mochten 't nooit weten.
Maar later, als ie niet was overgegaan, dan zou ie 't vertellen, dan zonen ze 't wel
flink van hem vinden.
Nou ook volhouen, niet leeren, al hielp moeder hem.
Hij deed zijn best, het plan vast te houden; 't was nu veel moeielijker dan de vorige
week. Toen had hij 't kunnen vergeten, omdat hij geen les had, maar nu maandags,
na schooltijd, begon moeder met hem te werken.
Lief-geduldig prentte ze hem de les in, toch zich verbazend over zijn
afgetrokkenheid, grooter nu dan gewoonlijk. Hij kon geen tegenstand bieden aan
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haar geduld, hij mòest de sommen goed maken, het versje leeren, maar woendags
op de les, toen moeders oogen niet op hem waren, zat hij weer te suffen, liet zich
gaan op zijn neiging tot soezen, gaf zelfs verkeerde antwoorden als hij 't goede wist.
Want hij had in deze dagen 't plan nog gekoesterd, en nu hield hij er koppig-wanhopig
aan vast.
De onderwijzer praatte met moeder en plotseling vroolijkte weer de pret in Wouter,
omdat ze er niets van begrepen, omdat hij alleen er alles van wist.
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Na de les riep moeder hem bij zich in de tuinkamer. 't Was er heel stil, warm
schemerig door de neergelaten marquise; uit den tuin zoemden de zomergeluiden
binnen.
‘Wout, kom je es naast me zitten?’ vroeg moeder.
Hij ging op de canapé zitten, weggedrongen in 't verste hoekje. Hij zou wel graag
dicht bij moeder kruipen, maar dan zou ie 't vertellen, en dat wou ie niet.
En stil bleef hij zitten, ver weg in den hoek.
Moeder keek hem aan met een wrevelig samentrekken van de wenkbrauwen.
Vreemd was die jongen toch! Soms in eens zoo ruw aanhalig en dan weer zoo
norsch. Waarom kwam ie nou niet prettig naast haar zitten? Hans zou 't dadelijk
gedaan hebben.
‘Wout,’ vroeg ze wat koel-streng, ‘hoe komt 't, dat je de les niet kende?’
Wouter zei niets, zat rustig prettig te luisteren naar moeders stem.
‘Gisteren bij mij kende je 'm zoo goed. En die sommen wist je ook: was je die nu
weer vergeten? Toe, geef es antwoord.’
Wouter knikte, zei plompweg: ‘ja,’ vuurroode kleur langzaam opklimmend tot op
zijn voorhoofd.
Als moeder 'm maar niet zoo aankeek.
‘Ben je dan ziek? Heb je hoofdpijn?’ vroeg ze bezorgd.
Loom schudde hij 't hoofd.
Moeder zuchtte, staarde even verdrietig vóór zich. En dan weer geduldig haar
taak opnemend: ‘Willen we die sommen dan nu nog es bespreken? Of nee, laten
we nou nog wat lezen, we hebben nog 'n half uurtje. Kom, van Piet en Hein.’ En
wat ongeduldig om Wouters loom-starre onbewegelijkheid: ‘Toe jongen, ga dan es
recht zitten.’
Moeder bladerde in 't boek. ‘Als je niet je best doet, kom je nooit vooruit. Vader
vindt 't ook zoo naar.’
Even schokten Wouters schouders. ‘Vader... die gaf toch niet om 'm.’
‘En al de andere jongens gaan je vooruit. Als je je best niet doet, ga je niet over,
dat weet je toch wel. Zou je dat dan niet erg spijten? Weer 'n jaar achteruit?...’
Weer haalde Wouter de schouders op. Als moeder zoo doorpraatte, zou hij 't haar
vertellen, daar zou niks an te doen zijn, hij zou moeten. Stil, niks zeggen.
‘Toe, je moet niet zoo onverschillig doen,’ overreedde moeder. ‘Meneer Wakker
heeft gezegd: als je je best niet doet, ga je stellig niet over... hoor je, stellig niet
over.’
Haar gezicht kwam vlak bij 't zijne en nu in eens stootte hij uit: ‘Ik wil ook niet
overgaan!’
‘Wil je niet?’
Ze staarde hem aan met verschrikte, verbaasde oogen.
Hij werd er vreemd-angstig om en uitbarstend in vlugge woorden, schreeuwde
hij: ‘Nee, ik wil niet - ik wil niet... 't is allemaal zoo moeielijk, en je moet altijd opletten,
en altijd leeren... ik wil niet!’
‘Dus heb je expres?....’
Wouter knikte stug.
Even hing zwijgen in de kamer; moeder nam Wouters hand. Maar plotseling kwam
de gedachte aan haar man. Die zou alle toegevendheid verkeerd vinden... hij zou
den jongen gaan haten als hij weer niet verder kwam. En vreemd - streng boven
haar ontroering uit, vermaande ze: ‘Als je je best niet wilt doen is 't natuurlijk te
moeielijk. En dan blijf je je leven lang 'n stumper. Maar als je wilt, kun je best.’
‘Nee...’ schorde Wouter, wegslikkend de opdringende tranen.
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‘'t Is schande, dat je dat durft zeggen, terwijl we allemaal zoo'n moeite voor je
doen. Begrijp je dat niet?’ En zachter dan weer, natuurlijker: ‘Vindt je 't dan niet naar,
zoo achteraan te komen? Nel zal je nog voorbijgaan. Vindt je dat dan niet heel
akelig? Zeg Wout?’
Ze trok hem naar zich toe, maar hij hield zich onverschillig, terwijl toch de tranen
uit zijn oogen vloeiden. ‘Jawel,’ zei hij norsch, maar 't is zoo moeielijk.’
‘Als je van begin af je best doet, valt 't wel mee. Zal je nou weer je best doen?’
Hij zweeg.
Moeder zuchtte weer. 't Was toch 'n ondeugende jongen, haar man had gelijk.
Hij moest misschien harder aangepakt worden.
‘Ik begrijp niet, hoe je zoo iets durft te verzinnen! Hoe komt 't in je op?’
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Wouter keek haar even aan. Moeder vond 't dus ook 'n durf. Maar wat praatte moeder
vreemd-hard. 't Leek vader wel.
‘Als je je best niet doet, vieren wij je verjaardag niet de andere maand.’
‘Goed.’ 't Was wel erg, geen extra lekker eten op z'n verjaardag en geen
cadeautjes. Maar dat was maar één dag.
Moeder stond op, liep langzaam naar de deur. Wouter keek naar haar, zag dat
ze schreide.
In eens sprong hij op, greep haar arm, dat ze schrikte.
‘Nee, niet huilen! niet huilen!’ schreeuwde hij, heftig opsnikkend.
‘Jongen, je doet me zoo'n verdriet.’
Hij holde haar voorbij de kamer uit, bonkerde de trap op, liet zich boven op zijn
bed vallen, wild-heftig huilend.
Hij wou moeder geen verdriet doen... maar waarom moest al dat akelige dan ook?
Hij bleef doorhuilen toen moeder binnen kwam en zachtjes zijn handen wegtrok
van zijn oogen.
‘Wout,’ zei ze week, ‘je wil immers wel m'n lieve jongen zijn en je flink houden?
Toe, voor mij. Beloof me nou, dat je je best weer zult doen.’
Haar vochtige oogen zochten de zijne, die brandden van tranen.
‘Kijk me aan, zoo, en beloof 't nou.’
‘Ja.’ schorde hij, zijn handen los rukkend. Hij ging weer voorover liggen huilen en
toen ze hem aanraakte, duwde hij haar ruw weg.
‘Je hebt 't beloofd,’ zei ze nog, ging de kamer uit, bedroefd omdat Wouter zoo
stug was.
Hij keek niet op, heel zijn lijf schokte door 't wilde snikken. Nou had ie 't beloofd,
nou moest 't. Als je moeder wat beloofd had, moest 't natuurlijk. Nou kon ie niet
meer durven. En nou kwam weer al dat smerige, moeielijke werk. Moeder hield toch
niet zoo erg van 'm, anders had ze 't wel goed gevonden, dat ie bleef zitten. Hij wou
't toch zoo erg graag, maar ze gaf der niks om, niks!
Wild-driftig plompte hij uit bed, schopte een stoel om, rukte een paar plaatjes van
de muur, dat ze doormidden scheurden.
1906.

Boekbespreking.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, deel I en II,
Groningen, J.B. Wolters, 1906/7.
Een aankondiging, en vluchtige beschouwing, eenige opmerkingen van een
belangstellende en vóór belangstellenden, meer niet kan mijn doel zijn in deze
regelen te geven. De geschiedenis der letterkunde is in de eerste plaats een
wetenschap, en kritiek op wetenschaplijken arbeid past allerminst aan een ‘ordinaris’
romanschrijver en ongeleerden litteratuurbeoefenaar. Ik zal er mij dus wel voor
wachten en mij, ten aanzien der wetenschaplijken inhoud dezer eerste twee deelen
van Prof. Kalff's groot werk, bepalen tot louter feitelijke mededeelingen. Men wete
dan dat in deze beide stukken - onderverdeeld in Voorspel I en II, Boek I,
Tusschenspel, Boek II en III - de geschiedenis onzer litteratuur nagegaan wordt tot
de

in den aanvang der 16 eeuw. Boek I bevat hoofdstukken over de Ridderpoëzie,
de Geestelijke Poëzie (Hadewijch), de Poëzie der Gemeenten (Reinaert), de
Vroegste Lyriek, over Jacob van Maerlant, en over ‘Dichter, Voordrager en Publiek.’
Het Tusschenspel behandelt de ‘ontkieming’ van ons ‘nationaliteitsgevoel.’ Boek II
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beschrijft de Ridderpoëzie in verval, Geestelijke epische poëzie en proza (Ruusbroec)
de Poëzie der Gemeenten (Het Leerdicht - Reinaert II - Verhalende en Lyrische
de

Poëzie), de ontwikkeling van het Literair Leven in de 14 eeuw, Willem van
Hildegaerdsberch en Dirc Potter, de Oorsprong en Eerste ontwikkeling van het
de

Drama. Boek III, ten slotte, is aan de ‘Volkskunst’ der 15 eeuw gewijd, aan de
‘Ghesellen van der Rethorijcke en Beroepsdichters,’ aan Schoonheids ‘Blide
Incomste.’ (Het natuurgevoel, muziek, zang, dans, schilder- en beeldhouwkunst),
de

aan de Lyriek, het Drama, het Proza, en het Literair Leven in de 15
den ‘overgang tot den Nieuwen Tijd,’ (Erasmus).
Litteratuur-geschiedenis - is het eigenlijk

eeuw, en aan
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wel iets op-zich zelf-bestaanbaars? Is het wel mogelijk die meest vrije, meest
algemeene, en ál-omvattende uitingen van een volk, afzonderlijk, los van andere
uitingen, andere daden - godsdienst, politiek en economie, wetenschap en techniek
- kortom van alle andere cultuur, historisch na te gaan - en tóch iets volledigs, iets
inzichzelf begrijpelijks en goeds te leveren?... Onvruchtbare vraag! Laat ons geen
duizend-en-tweede ‘hoofdstuk over specialiteiten’ gaan schrijven! Mogelijk of niet het is nóódig! Niemand ter wereld is immers meer in staat de werkelijk volledige
geschiedenis van een klein volk als het onze, laat staan die der menschheid te
beschrijven! Dankbaar te zijn hebben wij dus slechts aan ieder die, uit aandrift en
wél toegerust, te werk tijgt om van die ontzaglijke massa ‘stof’ (o symbolisch woord!)
een zeer klein gedeelte te onderzoeken en ons zijn resultaten mee te deelen. Wat
het ‘onderhavige geval’ betreft, de opgave die prof. Kalff zich stelde, wij Nederlanders
verkeeren te dien opzichte in een gunstige positie. Bleek het al sinds jaren niet meer
mogelijk, voor één persoon, de litteratuur-geschiedenis van Duitschland, Frankrijk
of Engeland eenigszins kompleet te verhalen, de voortbrengselen der nederlandsche
letterkunde schijnen niet zóó talrijk en hun omvang niet zoo enorm, of een enkel
man, mits vlug en onvermoeid werker, kan er kennis van nemen, althans voor zoover
dit noodig is om zich een denkbeeld te vormen van het karakter, de beteekenis, de
waarde en den rang der werken. Maar dan nog! Ook zulk een werker heeft, bij onze
maatschaplijke verhoudingen, méér in zijn leven te doen dan lezen en noteeren.
En wij willen en kunnen ook niet wachten tot hij alles zelf genoten of doorgeworsteld,
onderzocht en geschift heeft. Wie waarborgt ons dat wij ooit de vruchten zouden
plukken van zulk een sterfelijken boom van kennis. En daarom zeer terecht, in zijn
droge leukheid volkomen juist, zegt Prof. Kalff, in een zijner aanteekeningen (deel
II bl. 384). ‘Wilde ik hier alles zelf onderzoeken, dan zou dit werk zeker onvoltooid
blijven, wat ik niet wenschelijk acht. Mijn taak moest hier zijn: een samenvattend
overzicht geven van de tot nog toe bereikte uitkomsten en daarbij voegen wat eigen
onderzoek mij geleerd en wat eigen lectuur mij heeft doen gevoelen. Door dat
overzicht hoop ik op mijn beurt “eenige orde in de verwarde massa” (Acquoy) te
brengen en anderen op te wekken tot nader onderzoek.’
Hoe nu heeft zich de hoogleeraar van deze taak gekweten?
Literatuurgeschiedenis - ik zei het reeds - is in de eerste plaats een wetenschap.
Maar het is niet énkel weten. Met louter geleerdheid zou men het niet verder kunnen
brengen dan tot onderzoek naar feiten, en tot het ten toon spreiden der resultaten
van dit onderzoek. Men zou geen ‘orde’ kunnen brengen in een ‘verwarde massa.’
Want die orde ontstaat door kritiek, en kritiek onderstelt smaak, kunstzin, ja, in zeker
opzicht, eigen artistieken aanleg. Zonder gevoel voor en besef van litteraire
schoonheid en zonder eigen scheppingsdrift is het althans onmogelijk een
*)
litteratuurgeschiedenis te s c h r i j v e n . Het schijnt daarom van het hoogste belang
- en niet de taak der wetenschaplijke kritiek - na te gaan in welke mate prof. Kalff
blijk geeft door litteraire schoonheid getroffen te worden, wat zijn criteria zijn, op
welke wijze hij schift en ordent. Nu, men behoeft er in de beide verschenen deelen
van zijn werk niet lang naar te snuffelen. Op vele plaatsen blijkt ten duidelijkste dat
deze kunsthistoricus in zijn onderwerpen allereerst naar ontroering en persoonlijkheid
zoekt. Voor zachte, teedere aandoening vooral schijnt hij gevoelig te zijn. Geest,
humor, levendigheid van voorstellingen waardeert hij ten zeerste. De bekoring van
het naïeve ontgaat hem niet.
*)

Is hier wellicht de oorzaak gelegen waardoor Prof. Te Winkel, die eveneens - ongeveer 20
jaar geleden - een geschiedenis onzer letterkunde begon te schrijven, nooit verder kwam dan
het eerste deel? Zij, die in E e n H a l v e E e u w (uitg. v.h. ‘Nieuws v.d. Dag’) Te Winkel's
bijdrage over onze litteratuur der laatste 50 jaren gelezen hebben, mogen het althans
vermoeden, dunkt me.
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Doch het zijn niet enkel de menschelijke aandoeningen die hem, als
geschiedschrijver, belang inboezemen. Zelf zegt hij dat, zoo klaar en open mogelijk,
in zijn hoofdstuk over Dirc Potter (I, bl. 567). Aan dezen dichter, hoewel volgens
hem behoorend tot
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de poëten van lager orde, wijdt hij niettemin een gansch hoofdstuk en wel omdat
‘schoonheid niet het eenige is, wat een literair werk van vroegeren tijd belangrijk
maakt voor den geschiedschrijver. Naast de schoonheid staat het karakter’.
Inderdaad blijk het ‘karakteristieke’ van sommige figuren onzer letterkunde den
schrijver Kalff bizonder te interesseeren. En deze belangstelling, door de levendigheid
en warmte van zijn woord weet hij ze op ons, lezers, over te brengen.
De warmte van zijn woord! - inderdaad, dit boek - en het is er zoo niet de grootste,
dan toch een zeer uitstekende verdienste van - is voortdurend met lust, dikwijls met
liefde, hier en daar zelfs met diepe innigheid geschreven. Van opgeschroefd
geestdrift-betoon, valsch pathos, hol rhetorische lyriek is zoo goed als nergens
sprake. Deze schrijver meent wat hij zegt, en hij zegt het met een warmte, die u in
hem geen kamergeleerde zouden doen vermoeden. Zijn werk is een echte
‘geschiedenis’, een levendig verhaal over menschelijke dingen, het boeit daardoor,
en terwijl Prof. Kalff van Ten Brink's Litteraruur-geschiedenis sprekend, blijkbaar in
afkeurenden zin, zegt dat deze ‘bestemd was in de eerste plaats voor het groote
publiek’, waag ik het ditzelfde van zijn eigen boek te getuigen, doch afkeuring is
daarmede allerminst bedoeld! Ook het groote publiek - o! men moet het niet ál te
‘groot’ nemen natuurlijk - ook het ontwikkeld publiek, en niet alleen de beoefenaars,
in engeren zin, van onze litteratuur-geschiedenis, zullen van Kalffs' boek kunnen
genieten. Dit hier te mogen zeggen, in dit voor datzelfde publiek ‘bestemde’ tijdschrift,
is mij een vreugde. Kalff's Geschiedenis der Letterkunde is wat men een prettig,
smakelijk boek noemt.
En dit is niet enkel te danken aan de warmte en levendigheid, het begrip en de
liefde die de schrijver toont te bezitten voor kunst in 't algemeen en litteratuur in het
bizonder, het komt ook voor een groot deel door Kalff's ruimte van ziel, zijn vrij zijn
van kleine ijdelheid en muffe pedanterie. Het is er hem blijkbaar nooit om te doen
zijn geleerdheid te luchten, zijn lezers te overbluffen door kennis van onbeteekenende
bizonderheden; nooit vermoeit hij u met namen, titels, jaartallen; hij geeft er u niet
meer dan zeer strikt noodig was, behandelt de werkelijk groote, of althans zeer
belangwekkende schrijvers (Maerlant, Ruusbroec) in den breede, om een handje
vol dii minores op 'n enkele pagina af te doen. Hij bepaalt zich niet tot de in de
landstaal schrijvende dichters maar behandelt, rustig en ingaand, als hoorden ze
er geheel bij, de om hun invloed dan ook hoost belangrijke, ofschoon dan in het
latijn schrijvende Thomas à Kempis en Erasmus.
Daarbij - het moge dan onmogelijk zijn voor één mensch in dezen tijd de geheele
cultuurgeschiedenis van zijn volk te omvatten, ondoenlijk alle verschijnselen van
kunst met elkaar in vergelijking te brengen -, Kalft toont zeer goed te begrijpen dat
het absoluut noodig is althans globaal het verband aan te toonen tusschen de
litteratuur en gelijktijdige uitingen van andersoortige kunst; hij geeft hoofdstukken
over zang en dans, over schilder en beeldhouwkunst. En hij beschouwt het ook niet
enkel als zijn taak de letterkundige voortbrengselen te onderzoeken, te schiften en
beschrijven - tevens gaat hij na hoe de verhouding was dier werken en hunne
schrijvers tot ‘het publiek’ der vroegere eeuwen, hij beschrijft het ‘litteraire leven’ in
e

e

de 14 en 15 eeuw, kort, doch met een keuze van gegevens die ons wel degelijk
in staat stelt tot eenig inzicht in deze momenten der vaderlandsche cultuurhistorie.
e

e

Hij vertelt hoe in de 13 en 14 eeuw van zélf ‘lezen’ eigenlijk nog maar weinig
sprake was, men hóórde lezen, en hij verdiepte zich er met ons in hoe lang zulk
een voordracht wel ongeveer geduurd hebben mag, hoeveel versregels het publiek
achter elkaar te genieten en verwerken kreeg (I bl. 283-5).
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In hooge mate belangwekkend zijn ook de bladzijden gewijd aan ‘de opvoering’
der middeleeuwsche drama's en het zij mij vergund daaruit hier een en ander te
citeeren, niet alleen om mijn lezers kennis te doen maken met Prof. Kalff's
levendigen, of droogleuken, vaak ietwat ironischen verhaaltrant, maar tevens om
hen te wijzen op zekere verschillen tusschen die middeleeuwsche en onze
hedendaagsche toestanden, verschillen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

357
welke dien laatstgenoemden nu juist niet in alle opzichten tot eer strekken. Terwijl
het immers nog kort geleden voorgekomen is, dat nederlandsche burgemeesters,
zich beroepend op art. 188 hunner ‘Gemeente-wet’, de opvoering van tooneelstukken
kortweg verboden uit vrees voor rumoer in de zaal - deftiger genaamd: verstoring
e

e

der publieke orde - blijkt dat de gestelde machten in de 14 en en 15 eeuw, - wel
zoo rationeel en kunstzinnig - juist omgekeerd handelden. Wij lezen n.l. op bl. 371
e

van Kalff's 2 deel:
‘In één opzicht, trouwens van geringe beteekenis, verschilde het middeleeuwsch
publiek zeker van het hedendaagsche: rumoerigheid. De omstandigheden brachten
dit mede; men speelde immers in het openbaar, op plein of markt. Begrijpelijk is
dan ook, dat de vroedschap eener stad het noodig achtte, voor de orde bij een
tooneelvoorstelling te waken en bepalingen uit te vaardigen als deze Utrechtsche
van het jaar 1411: ““Die goede lude van Sinte Jacobs Kerspel willen in de
paeschheylighe daghen o n s H e r e n v e r r y s e n e spuelen; daerom laet die raet
enen yegheliken weten, dat nyemant dan daer onrust en make.” Zelfs voor de rust
in de kerk gedurende een tooneelvoorstelling moest gewaakt worden, zooals eene
andere Utrechtsche verordening van hetzelfde jaar ons leert: “Die raet van de stat
verbiet, dat merghen then Doem in der kerken nyemant gheen ondaft
(onbehoorlijkheid) ofte onsedicheit drive, ter wilen men daer spuelt.”” Zulke
verordeningen maken het herhaald s i l e t e in een mysterie-spel begrijpelijk.’
Na dan op méér verschil gewezen te hebben; o.a. op de veel hartelijker,
vertrouwelijker verhouding van publiek tot spelers; tracht prof. Kalff van nog een
andere zijde in het wezen der middeleeuwsche tooneelspeelkunst door te dringen
en geeft hij blijk volstrekt niet ontoegankelijk te zijn voor een economische verklaring
van wat ons allicht voorkomen zou zuiver geestelijke verschijnselen te zijn. Hij vraagt
zich af welke de invloed moest geweest zijn van het ‘gestadig optreden in
verschillende rollen’ op allerlei menschen uit de kringen der burgerij, en laat dan
volgen: ‘Sommigen, wier neiging tot verheerlijking der middeleeuwen reactie is eener
vroegere beschouwing, zullen misschien allen nadruk leggen op de wijding die het
gevolg moet zijn geweest van het optreden in mysterie en heiligenspelen. Ten
tooneele of in een ommegang Jezus of Maria te hebben voorgesteld, een apostel
of een heilige - wat een indruk voor het leven moet dat zijn geweest! Doch ook hier
moet men rekening houden met - de rekeningen. Die van Noordbrabantsche
de

rethoryckers uit het midden der 15 eeuw maken o.a. gewag van een post voor
bier, dat de Apostelen, Profeten en anderen van Onzer Vrouwen spel gezamenlijk
dronken in de processie; van een pond kersen dat Jezus at, terwijl hij op den
schouder van Sint Christoffel rondgedragen werd; van een man ‘die onze Heer God
was’ en het aardrijk droeg voor 2½ stuiver. Anderen betalingen gelden iemand ‘die
onze lieve heer was ende in 't graf ghinc’, ‘die onse here God ghecroent was’, ‘die
Sinte Jorijs was en syn cnape en denghene die den draeck droeg.’
‘Wordt dan door deze en dergelijke posten uitgemaakt, dat er van wijding geen
sprake kan zijn geweest? Een bevestigend antwoord op die vraag zou mij lichtvaardig
schijnen. K u n s t d i e h a a r l o o n e i s c h t e n o n t v a n g t , b e h o e f t g e e n
l o o n d i e n s t t e z i j n (ik spatieer, H.R.) Ook weten wij van het innerlijk leven
onzer voorouders te weinig om hier zoo boud te mogen spreken. Doch in allen
gevalle mag men feiten als de bovengenoemde niet buiten beschouwing laten; de
vlieger van het enthousiasme zou zich alras verliezen in het blauwe, ware zijn staart
niet voorzien van den noodigen ballast dezer rekeningen....’
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Prof. Kalff heeft onlangs ook een ‘inleiding’ geschreven voor de goedkoope uitgaaf
van Brandt's Leven van De Ruiter (Nederl. Bibl. nrs. 8, 9 en 10). En tot onze groote
verbazing heeft hij het noodig gevonden daarin een ‘sneer’ te richten, niet, zooals
men mogelijk zou verwachten, tot onze hedendaagsche marine, maar tot ‘een,
vooral door het jonge geslacht zeker niet zonder recht gevierd, schrijver’, die eens
gezegd heeft: ‘Wij willen Holland hoog opstooten midden in de vaart der volken.’
‘Het is misschien niet overbodig,’ zoo gaat dan de geleerde schrijver voort,
‘dik-en-dun-
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ners der “beweging van '80” die dezen zin bewonderen om zijn “geluid” te herinneren
dat De Ruiter gedaan heeft wat hier maar gezegd wordt.’
Prof. Kalff had ons hierdoor teleurgesteld en tegen zich ingenomen. Hoe is het
mogelijk, dachten wij, dat iemand zulke... kinderlijke nonsens neerschrijven en
tegelijk zoo aartsvaderlijk over het ‘jonge geslacht’ spreken kan - het ‘geslacht’ dat
Van Deyssel als een leidsman viert, en de beweging van '80 inderdaad door
dik-en-dun heeft moeten verdedigen, bestaat thans meerendeels uit jongelui van
tusschen de 40 en 55 jaar! -, hoe is het mogelijk dat iemand de geschiedenis der
letterkunde onderzoeken en meenen kan dat de geciteerde zin door dat ‘geslacht’
(het wordt bijna bloederig!) wordt bewonderd om zijn geluid alleen?...
Doch thans, nu wij de eerste deelen van Kalff's geschiedenis gelezen hebben,
begrijpen wij dat die mislukte toast op Michiel Adriaanszoon den schrijver in de
opwinding der feestelijkheid moet zijn overkomen. Hij zal er wellicht spijt genoeg
over hebben gehad, óf... nog krijgen. Immers prof. Kalff, die b.v. Maerlant's E e r s t e
M a r t y n bewondert om ‘de aandoening’ die ‘door de strofen golft’ (I 262), die van
Dirc van Delf, den schrijver der ‘Tafel van den Kersten Ghelove’, getuigde: ‘Waar
een deel der door hem behandelde stof den auteur aandoet of aangrijpt, daar is die
ontroering in zijn proza zichtbaar; daar weet hij door rijm en rhythme aan zijn taal
een deel der bekoring te geven, welke wij ook in de I m i t a t i o aantreffen’ (II. 460),
en, iets verder op: ‘De schoonheid werd hier, als overal, uit aandoening geboren’,
- prof. Kalff, zeg ik, zal zonder twijfel, wanneer hij, zijn werk voortzettend, ten slotte
de

ook de laatste helft der 19 eeuw aan ernstige studie onderwerpt, blijk geven Van
Deyssel's opstel ‘Nieuw-Holland’ van ganscher harte mede te bewonderen als een
der schoonste proza-stukken van dien tijd, schoon door de ‘aandoening’, die ‘door
de zinnen golft’, schoon door de kracht der ‘ontroering’, waardoor de schrijver was
‘aangegrepen’, en die hij, met volkomen macht over taal en rhythme, te bewaren
wist in zijn woord!
H.R.

Stedenschoon
r
door R.W.P. J .
Die eene Stadt wel willen regeren Sy sullen dit selve poinct hanteren
Getrouwe te zijn harer ouder eere Dit is der ouder wijser leeren.
Deze oude inscriptie in het stadhuis te Brussel, door den heer Charles Buls
aangehaald in zijn zoo lezenswaardig boekje: Esthétique des Villes, reeds in 1893
verschenen, ik geloof dat zij nog niets van hare waarde verloren heeft, ondanks de
hedendaagsche opvoeding in aesthetische richting.
Het wil mij zelfs toeschijnen dat zucht om alles te definieeren, om vaste regels
en wetten voor schoonheid samen te stellen, te veel leidt tot een in den ban doen
van wat niet door de voorschriften van constructie en logiek verdedigd kan worden.
Ik weet dat er menschen zijn, die zóó redeneerende de schoonheid der
Renaissance als eene die ondoordacht is, geheel willen wegcijferen, en al kan ik
mij levendig voorstellen, dat velen, die zich zelve niet geheel vertrouwen, zeer
content zullen zijn, wanneer zij bij beoordeeling van een kunstwerk slechts eenige
voorwaarden behoeven te overwegen, die hun de gerustheid geven, vasten grond
voor hunne opinie te hebben, toch lijkt mij zulk een theorie der schoonheid wel een
angstig ding.
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Meermalen toch is het gebeurd dat deze logische redeneeringen, alle gevoel
verstikten, men dingen veroordeelde, veronachtzaamde, wegruimde, omdat zij niet
constructief, niet doordacht genoeg waren, om met een zuiver geweten voor schoon
in aanmerking te kunnen komen. En hierdoor geeft men zich zelf niet alleen het
brevet geen gevoel voor iets moois te hebben, maar cijfert dit gevoel tevens weg
bij den kunstenaar, die het bewuste voorwerp maakte, en doet het zoodoende
voorkomen, als ware het slechts een kwestie van ‘weten’. Een stelling, die bezwaarlijk
zal zijn vol te houden, wanneer men ze eens aan verschillende kunstwerken zou
willen toetsen.
Voeg hierbij een zucht naar nieuwe vormen, als meer passende bij den modernen
mensch, voorts overwegingen van hygienischen en
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praktischen aard, en ge hebt voorwaarden genoeg om tegenover een simpel pittoresk
schoon te kunnen stellen.
Vermeldden niet onlangs de buitenlandsche bladen dat M. Bouvard, ‘directeur
des services d'architecture et des promenades de la ville de Paris,’ zooals zijn
officieele titel luidt, naar Buenos-Ayres was geroepen, om ginds de Argentijnen met
zijn ‘conseils de beauté’ ter zijde te staan en hun hoofdstad ‘à l'instar de Paris’ te
bewerken. En als men weet dat dit beteekent: uitgestrekte pleinen, breede
boulevards, pompeuse fonteinen, overweldigende gebouwen enz. enz., dan behoeft
men waarlijk de Argentijnen in deze niet te benijden. Maar in beteren zin zouden
waarlijk ‘des conseils de beauté’ zoowel in stedenaanleg als in andere gevallen niet
overbodig zijn. Nog niet lang geleden hebben zich in Laren eenige kunstenaars
vereenigd met het doel maatregelen te beramen tegen de onrustbarende
bouwplannen ginds in het rustige Gooi, waardoor dit schilderachtige dorp langzaam
maar zeker alle landelijke bekoring zou gaan verliezen om er kwasi-artistieke
landhuizen voor in de plaats te krijgen.
Wel bestaat de Rijks-commissie tot behoud van oude monumenten, maar och er
zijn zooveel dingen van schoonheid in een stad, die buiten het bestek der bedoelde
commissie vallen en waarvan het behoud ter wille van het algemeen aspect
aanbeveling zou verdienen.
Zoo herinner ik mij eenige jaren geleden in een der oude stadjes aan de Zuiderzee,
de verontwaardiging van een Franschen schilder, dat men aldaar de prachtige
boomen, langs den wallenkant van zoo'n rustig stil grachtje, als kousendrogers had
kaalgekapt. Zijn woede tegen het gemeentebestuur was nog begrijpelijker, omdat
hij juist kort te voren de opzet van een schilderij naar dit grachtje had gemaakt, en
na eenige dagen afwezigheid zijn sujet zóó verminkt terug vond. Nu waren er mogelijk
redenen van praktischen aard, die het insnoeien van die boomen noodzakelijk
maakten, maar op een dùsdanige wijze is alleen verklaarbaar, indien de
boomenkapper in ruil voor zijn arbeid, al het gehakte hout mag medenemen en het
dus zijn zaak is zooveel mogelijk te korten.
Dit geval moge oogenschijnlijk niet belangrijk zijn, bij eenige overweging toch, zal
men inzien welke gewichtige factor de boomenbeplanting kan zijn in het aesthetisch
aspect van een stad, en buitendien, waar een dagelijks bestuur of de leden eener
gemeenteraad voor dìt schoon geen oog hadden, welke waarborgen heeft men dan,
dat zij het wel zullen hebben voor een aardig oud geveltje, voor het in tact houden
van een typisch pleintje, of een schilderachtige huizengroep.
De storm losgebroken in de kringen van oud-Amsterdammers, van kunstenaars
en kunstliefhebbers, toen het gold het behoud van een onzer schoonste grachten,
zij ligt nog versch in het geheugen. En al bezitten voorloopig wij nog onze
Reguliersgracht, andere dempingsplannen staan weer op het program. Moeten wij
heusch als de Argentijnen ‘à l'instar de Paris’ opgeknapt worden?
Die beweging ten gunste van de Reguliersgracht zij schudde menigeen wakker
uit den droom dat Amsterdam slechts een Heeren- en Keizersgracht had om trotsch
op te zijn, waarvan zij den vreemdeling met voorliefde ‘de bocht’ kan toonen. En
men ging zijn goede oude stad eens rond en kwam aan de burgwallen met hunne
teekenachtige huizenrij, zich weerspiegelend in het water en begreep toen pas de
vergelijking van ‘Tweemaal Venetiën waer's 't ende van uw wallen.’
Maar helaas, vele dezer kanalen, zij zijn reeds gevallen in den strijd voor ‘het
algemeen belang’, men heeft ze onherroepelijk verongelukt door ze vol te plempen.
En het eene nadeel sleepte het andere met zich; bij de nu verkregen ‘verkeerswegen’
moesten passende huizen verrijzen en de aardige gevels, zij vielen als een noodlottig
gevolg van den eersten stap. Nu eens was het een enkele onderpui om moderne
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winkelramen te maken, dan een geheelen gevel om een woning naar de eischen
en gemakken van dezen tijd te stichten. En zeker, zij kunnen geriefelijker zijn, meer
beantwoorden aan de eischen der hygiene, maar wie wel eens in zoo'n oud huis
gewoond heeft, zoo'n huis uit den glorie-tijd van Amsterdam, ik geloof niet, dat hij
het zou willen missen voor een modern naar de eischen des tijds ingericht. Zij zijn
zoo ge-
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noegelijk, er gaat een bijzondere bekoring van uit, een charme zooals bezwaarlijk
een huis uit de uniform-bouw kan geven.
En hoe worden ten slotte nog die voorheen-gracht-boulevards. Men kan het ze
aanzien, dat het nooit hun bestemming is geweest en misschien pas over vele
reeksen van jaren zal worden; de huizen zijn niet in evenredigheid met zulk een
breedte van plaveisel, en ze staan als ongelukkig, zich onbeholpen voelend in te
groote ruimte. Wij behoeven niet naar voorbeelden te zoeken; ziet eens de
Rozengracht, ziet de gedempte Voorburgwal. En was dit nu zoo onherroepelijk
noodig? wij betwijfelen het. De heer D.C. Meyer Jr. zeide, in zijn later in druk
verschenen rede, in de Vereeniging Amstelodamum, ter gelegenheid der
dempings-plannen van de Reguliersgracht:
‘Het denkbeeld der onvermijdelijke noodzakelijkheid moet in de kiem worden
gesmoord, anders legt men er zich zoo gemakkelijk bijneder.
Men herinnere zich den tijd toen de N.Z. Voorburgwal ter demping werd
veroordeeld. Wat is er toen niet geschetterd over de “eischen van het verkeer”
tusschen Dam en Centraal-Station! En waar ziet men nu tusschen de Nieuwe Kerk
en Martelaarsgracht, die breede schare van voetgangers, die lange reeksen van
rijtuigen? Waar zijn nu die wakkere strijders voor de eischen van het verkeer? Aan
de straatjongens laten zij het over om nog wat levendigheid bij te zetten aan die
ziellooze straatsteenen-vlakte, die ze ons in de plaats hebben gegeven van het
vriendelijke grachtje. Zelf loopen ze de Nieuwendijk.’
En de fraaie Damrak-boulevard, is dit ook niet een hersenschim? Stelde men zich
niet oneindig meer hiervan voor dan het geworden is, plaatste men niet ten slotte
de beurs maar midden op dezen boulevard, die eerst al met grasperken als plantsoen
was ingedeeld, waarschijnlijk omdat men inzag, dat ze toch nooit aan een zoo
grootsche bestemming zou kunnen beantwoorden.
Wij staan nu voor nieuwe dempings-visioenen, het Rokin is aan de beurt, en
opmerkelijk is het, hoe hier slechts weinige der bewoners iets beseften van het
schilderachtige, dat ook dit gedeelte van Amsterdam, vooral naar den Amstelkant,
oplevert.
Op de vergadering der vereeniging ‘Het Rokin’ voelde men zich weer ‘à l'instar
de Paris’, en zag een schoone toekomst voor oogen, de onteigening der huizen aan
de Vijgendam, (zal heusch dat aardige poortje naast Froger ook moeten verdwijnen?)
de verbreeding der Vijzelstraat en het Rokin, de groote verkeersweg vanaf de nieuwe
Dam. Het werd een Amsterdamsch ‘Unter den Linden’.
En verre de meerderheid der bewoners pleitten vóór de demping, zij hadden er
allen in meer of minder opzicht practisch belang bij, slechts een enkele die er tegen
was deed dit ook uit practische overwegingen, omdat als bewoner van de Kalverstraat
hij in het gedempte Rokin een leelijke concurrent zag.
Alleen de heer De Bussy bestreed op aesthetische gronden de dempingsplannen,
en voelde iets voor het Amsterdamsche cachet, dat ook dit stadsgedeelte nog heeft,
ook het bezwaar der niet bij hunne aanstaande omgeving passende huizen bracht
hij te berde, maar zonder eenig merkbaar resultaat. En nu mag niet de schoonheid
van een stadsgedeelte een onoverkomelijke hinderpaal blijven, wanneer er waarlijk
andere zeer overwegende belangen op het spel staan, maar overwege men die
belangen eerst eens of ze wel zóó belangrijk zijn er iets aan op te offeren, waardoor
langzamerhand onze Amstelstad haar eigen karakter zou gaan verliezen.
‘Ik beweer dat men niet op het denkbeeld zou komen de Reguliersgracht op te
offeren, als men werkelijk besefte hoe mooi, hoe onbegrijpelijk mooi onze grachten
zijn,’ schreef Jan Veth. Alle belangen worden ten slotte ernstig in beraad genomen,
maar op het meest voor de hand liggende, de schoonheid van zijn omgeving, moet
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telkens en telkens nadrukkelijk gewezen worden. Men ziet ze niet meer, men voelt
ze niet meer, afgestompt als men is door het kijken naar elders, door den blik naar
Parijs, naar Berlijn, naar Amerika misschien, blind als men zich getuurd heeft op de
pralerige boulevards en pompeuze pleinen, vergetende, dat Amsterdam een eigen
cachet heeft, dat men niet kan verloochenen en dat geeerbiedigd dient te worden
en ongetwijfeld van zeer groote overweging moet zijn bij alle verbouwings-,
verfraaiings- en uitbreidingsplannen.
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Nederlandsche lustverblijven
door K. Sluyterman.
III. Amerongen.
II.
Ons rest thans nog het schoone kasteel ook van binnen te bekijken.
den

De inwendige indeeling is het zuivere type van een laat - 17 eeuwschen
plattegrond: doelmatig en duidelijk.
Over de hooge brug treedt men door een glazen deur - verontrust u niet lezer,
degelijke eikenhouten luiken waarborgen de veiligheid, - in de vestibule of het
eigenlijke V o o r h u i s , dat door een bovenlicht boven den ingang en twee hooge
vensters daarnevens, helder wordt verlicht.

BUFFET IN DE EETZAAL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Het vertrek links hieraan grenzend is de B i b l i o t h e e k , tegelijk zit- en werkkamer
van den eigenaar, en aan de overzijde ligt de E e t z a a l .
Vijf groote ramen bieden een prettig uitzicht op het voorplein en het park.
Deze zaal heeft een hooge witte betimmering, waarvan enkele lijstwerken en
kleine snijwerken sober met wat verguld zijn verlevendigd.
Daarboven is een rijke zoldering, en langs de wanden prijken statige
schilderstukken, meest portretten, o.a.: de beeltenissen ten voeten uit van Hans
sten

Willem Bentinck, 1

Graaf van Portland, in purperen, met hermelijn bezetten
en

mantel, en van Godard, den 1 Graaf van Athlone.
Een der wandnissen bevat een vast buffet, een niet al te gelukkig voorbeeld van
ornamentiek, maar daarentegen is de groote open schouw simpel van architectuur
en uitmuntend van verhouding, met niet anders dan de hooge gegoten-ijzeren
vuurhaard en een goed-gemodelleerd familiewapen tot fond, en een schilderstuk
op den schoorsteenboezem.
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Niet overdadig met ornament overladen, maar met enkel wat porceleinen vaatwerk
- met veel smaak op de mantellijst geplaatst - vormt dit een uitmuntend decoratief
geheel.
Ik zag deze eetzaal bij dag, maar wanneer de kristallen kaarsenkronen, de luchters
op de commodes en op de tafels zijn aangestoken, wanneer een groot houtvuur
vlamt in den vuurkorf, dan is stellig de indruk hiervan heel wat artistieker dan van
een interieur op moderner wijze electrisch verlicht en op onzichtbare wijze centraal
verwarmd.
Want naast den open schouw van vroeger valt ons eerst recht het karakterlooze
op van onze moderne verwarmingstoestellen: vulkachel of radiateur, en tegen de
luchters met rijk, levendig kaarsenlicht, leggen onze beste nieuwerwetsche kronen,
met hun starende, onbewegelijke gloeilichtjes het, van een aesthetisch standpunt
bezien, op bedenkelijke wijze af.
De vaak grillig ornamentale-, de meer nuchtere would-be redegevende vormen
waarin deze dingen in den regel zijn ontworpen vragen misschien onze aandacht
voor des ontwerpers fantasie en vernuft, of... diens gepaste ingetogenheid, maar
laten ons in den regel voor het overige onverschillig.
Dwingt de liefde, waarmede voorheen deze motieven tot een kunstvol geheel
werden verwerkt, onze bewondering af, nimmer nog ontmoette men een radiateur
bijv. of... een vulkachel welke aan de omgeving eenig werkelijk schoon bijzette. Al
is het met de verlichtingstoestellen wellicht iets minder slecht gesteld - er zijn er
vaak bij die van een kunstvaardige behandeling getuigen van metaal of kristal, - in
den regel toch wordt te veel de aandacht aan de versieringsmotieven gewijd, aan
de u i t e r l i j k e vormen van het voorwerp zèlf, meer dan aan het eigenlijke d o e l
ervan: het effect dat de verlichting in haar omgeving zal te weeg brengen.
Het gepaste verband tusschen bestemming en vorm wordt te vaak uit het oog
verloren, ... om van het streven naar een zekere stijlgetrouwheid maar liefst niet te
spreken.
Hoe velen speelde die zucht naar stijlimitatie niet reeds parten!
Den vakman, meestal beter onderlegd in historische vormen-kennis, springt het
absurde van de toepassing, of liever gezegd de klakkelooze nabootsing van een
aantal verschillende stijlen spoedig genoeg in het oog; maar hoe moet de leek, niet
zoo goed toegerust met dat onderscheidingsvermogen dat hem die verschillende
periodes, - die vèr achter hem liggen, - uit elkaar doet kennen, zich dan wel te moede
gevoelen in zijn Lodewijk-den-zooveelsten-salon of zijn ‘Renaissance’ woonkamer?
Merkt hij dan niet het tegenstrijdige, dat er in gelegen is, zich in moderne kleeding,
met moderne manieren, met hedendaagsche gewoonten te moeten bewegen in
de

de

een... nagemaakte en menigmaal opgedrongen, 17 of 18 eeuwsche omlijsting?
En wordt het hem dan niet een kwellende tyrannie als hij èlk voorwerp, èlk meubel
in zijn woning, dat hem hetzij om oude herinneringen, hetzij om de schoonheid, of
zelfs om de doelmatigheid alleen lief is, moet bannen uit een omgeving, waarin dit
om aan s t i j l - h i s t o r i s c h e t h e o r i e ë n te g e h o o r z a m e n , niet mag passen.
Laat ons toch wijzer zijn! Toonen niet de - mits met eenigen smaak bijeengebrachte meubelen van uitloopende tijdperken juist ten duidelijkste aan dat
zulk een harmonie w è l mogelijk is!
En is niet die angstvallige zorg om vooral niet bijeen te brengen, wat niet naar
é é n t i j d p e r k g e c o p i e e r d werd het beste bewijs voor het onhoudbare van
deze slaafsche nabootsingsmanie?
Maakt men zoodoende niet z i c h z e l f slaaf van zijn omgeving in plaats van het
gezonde begrip te huldigen dat deze zich naar o n s moet voegen, de afspiegeling
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moet zijn van onze gewoonten en gebruiken en de vele eischen van ons
t e g e n w o o r d i g e - reeds waarlijk genoeg gecompliceerde - leven, zoo totaal
verschillend van dat van onze voorouders.
Die stijlen-mode, - om het zoo te noemen - begint echter gelukkig al wat te
verminderen. Wijselijk is men ten slotte in gaan zien, dat de schoonheid van het
huiselijk interieur niet gelegen is in de meerdere of mindere stijlen-getrouwheid
waarmede dit naar
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DE EETZAAL. HET PORTRET NAAST DEN SCHOUW IS VAN HANS WILLEM BENTINCK. 1STEN GRAAF
VAN PORTLAND, IN HET COSTUUM VAN RIDDER VAN DEN KOUSENBAND. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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een vooraf - dikwijls door den behanger - gekozen tijdvak werd g e c o p i e e r d ,
maar dat èn meubel, èn betimmering, èn gebruiksvoorwerp, mits aan zijn bestemming
beantwoordend, mits logisch en doelmatig, mits van goed materiaal en van
oordeelkundige bewerking, even goed, ja beter, een s t i j l i n z i c h z e l f kan
hebben; en... wat nog meer zegt: dáárdoor juist de nabijheid volstrekt niet uitsluit
van andere voorwerpen, uit andere tijden, maar welke evengoed op de zèlfde
gronden, een eigen stijl: e e n e i g e n k a r a k t e r vertoonen.

HET VOORHUIS. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Reeds lang genoeg bleef men in den waan dat aan het despotisme van den
historischen stijl-namaak niet te ontkomen viel; zóó zelfs dat voorwerpen waarvan
het doelmatig gebruik een eerste vereischte was werden verwrongen in vormen tot
de o r n a m e n t i e k van vervlogen tijden behoorend, maar met de b e s t e m m i n g
ervan in het minst geen rekening houdend.
Toen zag men de buffetten bijv. of boekenkasten met kroonlijsten en profielen
als van de steenen tempels der Romeinen of de marmeren Italiaansche palazzo's...
tafels en stoelen met pooten gedraaid en gebeeldhouwd als steenen balusters of
vazen; wandbetimmeringen met kolommenrijen en boogvullingen als de façades
van de Renaissance-monumentale gebouwen.
En niet lang daarna vertoonden diezelfde meubels de krullen en schelplijnen van
het nu in de mode gekomen Roccoco, waarbij het karakter van de constructie
zorgvuldig onder vergulde pâte verborgen werd. Daarop zagen wij aan de strakkere
vormen van den stijl van Lodewijk XVI, en nog weer iets later aan die van het Eerste
Keizerrijk de voorkeur gegeven.
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In het laatst van de 19 eeuw kwam daarin grootendeels een kentering. - Mocht
het groote publiek zich nog niet ten volle van de opkomst van deze nieuwe ideëen
bewust zijn, onder de kunstenaars, architecten en kunstnijveren drongen meer de
gezonde begrippen door van een Viollet-le-Duc, een William Morris of John Ruskin.
De leer dat de vorm van elk voorwerp door zijn bestemming, door het gebezigde
materiaal en door de logische bewerking daarvan moest gemotiveerd zijn vond meer
en meer aanhangers.
Gewend als men er aan was geen eigen stijl van zich zelf, of liever gezegd van
zijn eigen tijd te hebben, verbijsterd min of meer door die nieuwe opvatting, waardoor
het karakterlooze van de stijl-copieën duidelijk in het oog moest vallen, wierp men
zich aanvankelijk op de studie der Gothiek, welke stijl, meer dan elke andere, van
eerlijke constructieve beginselen duidelijke voorbeelden aanbood.
Hier vond men herhaaldelijk het bewijs dat vorm en functie één waren, dat een
waarlijke aesthetische vorm van een e e r l i j k e m a t e r i a a l b e h a n d e l i n g
grootendeels afhankelijk was.
Frisch en opwekkend als de nieuwe opvatting was, door slechts enkelen nog in
toepassing gebracht, dreigde toch de tè hartstochtelijk aangevatte studie van de
middeneeuwsche kunst opnieuw in een slaafs copieeren te verloopen, zoo niet het
opsporen van constructieve wetten: het h o e en het w a a r o m der versieringsvormen
hierdoor meer op den voorgrond was gekomen.
Het nu juistere s t i j l -, d.i. k a r a k t e r -b e g r i p - erkende het doodeenvoudige
van de leer dat: steen als steen, hout als hout, metaal als metaal, aardewerk als
aardewerk, moest bearbeid en versierd worden, en dat niet het eene materiaal in
een imitatie van het andere mocht ontaarden, noch de versiering van het eene op
het andere kon toegepast worden, zonder dat men daarmede in de verkrachting
van de stof verviel.
Meerdere waardeering en juister erkenning van de verschillende ambachten en
van het handwerk was hiervan het onmiddelijk gevolg.
Had men geruimen tijd zich blind gestaard op het o p p e r v l a k k i g e u i t e r l i j k
van de vormen, de reactie wekte juist belangstelling voor het i n n e r l i j k e , m.a.w.
voor de v e r v a a r d i g i n g .
Het spreekt vanzelf, dat dit beginsel tevens den weg opende voor meerdere
waardeering van alles wat l o g i s c h g e d a c h t en g o e d g e m a a k t was, in
welke periode ook.
Zoodoende zagen wij het oude, dat gedurende een overdreven mode om
‘alles-in-stijl’ te willen hebben naar de uitdrager was verhuisd, opnieuw in eere
hersteld. Menigeen kon nu de teleurstellende ervaring opdoen dat al dat oude goed
intusschen... ‘a n t i e k ’ was geworden, onnoemelijk in waarde was gestegen en dat
het uitdragertje van voorheen zich had ontwikkeld tot den machtigen antiquaar van
thans, bij wien diezelfde meubels, datzelfde koperwerk, datzelfde tin, datzelfde
aardewerk... maar nu met veel moeite en slechts tegen buitensporigen prijs was
terug te krijgen.
Het is daarom niet te verwonderen dat toen ter tijde - en dat is nu nog
ternauwernood een 30 tal jaren geleden, zoovele kunstschatten, welke in het oog
van de belijders der ‘Stijlen’ van geen belang waren, ons land verlieten en een plaats
vonden in buitenlandsche musea, of bij verzamelaars met een verstandiger stijl-begrip
en verder-zienden kunstsmaak!
Gelukkig mogen zich thans de weinigen noemen die tijdens die algemeene
opruimwoede in den tijd toen men zich geheel ‘in stijl inrichtte,’ het goede inzicht
hadden de steeds schaarscher wordende nationale kunst-voortbrengselen aan te
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koopen, daarmede den grond leggend voor in belangrijkheid voortdurend
toenemende en tegelijk zeldzamer wordende collecties.
En die het voorrecht hadden reeds in het bezit van min of meer intacte
verzamelingen te zijn, hebben de gelegenheid niet ongebruikt gelaten deze aan te
vullen en uit te breiden.
Onze wandeling door het Amerongsche kasteel voortzettend zullen wij zien met
welk een piëteit de bewoner zijn verblijf inrichtte met de vele reeds aanwezige en
kostbare echt-historische gegevens.
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DE GROOTE HAL EN PORTRETGALERIJ. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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In het V o o r h u i s met gewitte wanden en houten beschilderde zoldering staan een
aantal goede oude meubelen, en vormt allerlei antiek krijgsgerei: een paar trommels,
een koperen horen, modelletjes van bronzen kanonnen, of oud tin met gekleurd
Delftsch, ongezochte stillevens.
de

En de oude tableaux, ook enkele 16 eeuwsche portretstukken - en eenige oude
gravures komen tegen den witten muur allervoordeeligst uit.
Bizonder trokken mijn aandacht een paar kunstig met zilverdraad geborduurde
zadeldekken, welke boven de deuren hingen.

DE GROOTE ZAAL. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Bakken met bloeiende campanula's, paarsche, rose en witte, fleurden de hoeken
op.
Twee trappen voeren van uit het voorhuis naar de op de eerste verdieping gelegen
Hal, terwijl men onder het trapbordes doorloopend in een langen gewelfden
C o r r i d o r komt, welke het kasteel in de volle breedte doorsnijdt met aan de beide
korte einden groote vensters in het Park uitzicht gevend.
Deze gang is het eigenlijke museum van het kasteel. Hier staat de groote wandkast
gedeeltelijk het vroeger genoemd archief bevattend; daar vinden wij een aantal
curiositeiten, om hun verband met de geschiedenis van Amerongen merkwaardig;
of herinneringen aan de opvolgende geslachten van bewoners: een keurig bewaarde
lederen draagkoets, van binnen met gebloemde zijde bekleed, een oud spinet, en
vitrines, ettelijke oorkonden bevattend met de prachtigste waszegels. Er waren
de

de

bisschoppelijke zegels bij uit de 13 en 14 eeuw, en op een der wandtafels stond
het houten kistje, het veld-theeservies bevattend van den Graaf van Athlone, door
dezen tijdens den Ierschen oorlog medegevoerd.
Als achtergrond van dit alles... wonderschoone oude gobelins!
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Een vertrek in deze gang uitkomend en gelegen in den toren - of liever gezegd in
de

den vleugel boven de fundamenten van den ouden toren uit de 13
opgetrokken - heet de G o b e l i n k a m e r .

eeuw

de

Intusschen konden m.i. de daar aanwezige 18 eeuwsche doeken, met hun
schellere kleuren zich in de verste verte niet meten met de stemmige wandtapijten
van zooeven.
In het midden van den corridor, dus recht tegenover de hoofdentree is de ingang
van de G r o o t e z a a l , welke dus in haar geheele lengte langs den achtergevel
van het huis is gelegen en het volle middaglicht ontvangt door vier hooge ramen.
Aan beide uiteinden van de zaal - die naar mijn schatting ongeveer 12 meter lang
is - bevinden zich de stookplaatsen: beide hooge, monumentale schouwen door
roode of zwarte marmeren toscaansche kolommen, met witte kapiteelen gedragen
en met schilderstukken versierd, voorstellende den grooten keurvorst en zijne
gemalin, te paard, de laatste in gedecolteerde kleeding en als ruiter gezeten.
Het witte stuc-plafond van deze zaal is met het volle lofwerk bedekt in den geest
van het barokke-ornament van Lepaûtre en het middenveld bevat een allegorische
schildering.
Groote kristallen kronen, aan deze rijke zoldering opgehangen, weerspiegelen
het hoog invallende daglicht en reflecteeren de helderwitte wanden.
Want w i t zijn ook hier weer de muren en bij het kostbare zijde-damast van de
raamgordijnen en de meubelbekleeding kon inderdaad geen gelukkiger achtergrond
gekozen zijn dan dat zuivere wit, dat ook hier weer opnieuw de warme goudtonen
van de oude portretten in hun zwarte lijsten, en de sprekende heraldische kleuren
van de wapenschilden daarboven, tot het volste recht doet komen.
Daar hangen dan de portretstukken van bijna alle prinsen uit het Huis van Oranje:
Willem III, met daarboven het Engelsche wapen, blauw en goud. Ook van Jacob II
en Karel II zijn hier de beeltenissen en ginds zien wij Prins Maurits, Willem den
Zwijger met Louise de Colligny, Frederik Hendrik, Willem IV, Prinses Anna en Prinses
Wilhelmina, de gade van Willem V; en verder kleine portretten van Anna van Saksen,
Albertus van Oostenrijk, Leopold, keizer van Duitschland.
Maar wat mij in deze historische verzameling verreweg het meeste trof was een
verrukkelijk schilderij van Cornelis Jansz. van Keulen, - terzijde van het raam
uitmuntend geplaatst en verlicht - Prins Willem III als 15 jarigen knaap voorstellend.
Over den geelen zeemlederen wapenrok met oranjesjerp, draagt hij een kuras
met lederen bandelier. Prachtig staan het wit van mouwen en kraag tegen de teere,
jonge vleeschkleur.
Zelden zag ik fraaier portret van den Prins en prachtig zijn de kleur en het subtiele
*)
modelé van dit buitengewoon gedistingeerde jongenskopje weergegeven!
Op de tafels stond hier en daar mooi porcelein: kostbaar Chineesch en Saksisch
en een kleine vitrine in het midden van de zaal bevatte verschillende preciosa,
waaraan geschiedkundige herinneringen zijn verbonden, zooals de zilveren schaal,
re

waarop de inscriptie vermeldt dat H. van Nassau Gravinne Dou van Athlone aan
haren zoon bij diens meerderjarigheid: ‘de sleutels van het Huys en het recht van
eigendom,’ overgeeft.
Er lagen ook nog de eigen munten van de familie Bentinck, met het randschrift:
G.G.F. Bentinck
*)

Zie de, als frontispiece, bij dit artikel gevoegde photogravure.
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S.R.I. Comes
1807.
Dynastis in Kniphausen.
dateerde uit den tijd - vóór 1848 - toen de Bentincks regeerend geslacht waren, en
waarop de vorstenkroon boven het familiewapen nog duidt.
Ook zag ik een paar hoogst interessante zilveren bekers, z.g. Kurfürsten-Humpen,’
- zooals die ook in het museum te Cassel worden gevonden - met munten versierd.
Op het deksel prijkt een episode uit den slag van Faehrbeline tegen de Zweden
(in
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DE CORRIDOR. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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1679), geciseleerd door Daniel Meulich. Het is een gemouvementeerde voorstelling
waarop men den stalmeester van den keurvorst welke diens schimmel bereed,
doodelijk getroffen uit den zadel ziet storten.
Nog sterk onder den indruk van deze schoone zaal, welke zoo vele waardevolle
kunstschatten bergt, was ik niet weinig getroffen de trap opkomend, mij op het
onverwachtst in de eigenlijke P o r t r e t g a l e r i j van het kasteel te bevinden.
Verrassend is deze te voren niet-vermoede ruimteontwikkeling en indrukwekkend
zijn die rijen portretten van edelen, in hun schilderachtige gewaden van vorige
eeuwen, waarmede de wanden van de zaal tot heel in de hoogte zijn behangen en
waarboven zich trotsch de ontzaggelijke koepel verheft.
Opgaande groen marmeren pilasters met vergulde, kapiteelen door een kloeke
cordonlijst onderbroken, verdeelen de hal in een aantal vakken, op ongeveer 12
meter hoogte, met een kroonlijst eindigend.
De muren - waarvan door het groote aantal schilderstukken betrekkelijk weinig
te zien blijft, - zijn evenals in de benedenzalen, wit.
Het koepelgewelf, dat naar ik vernam onder leiding van Dr. Cuypers is beschilderd,
ware wellicht, zònder de ietwat drukke arabesken en de vele festoenen, indien stiller
van ornament gehouden beter in overeenstemming met den soberen stijl van het
geheel.
In slechts één wand bevinden zich de ramen, waardoor alle portretten uitnemend
zijlicht hebben; aan den tegenoverliggenden wand staat een orgel, terwijl de leuning
om de trapopening gedrapeerd en met trofeën van oude wapens behangen is;
v o o r l o o p i g , naar Graaf Bentinck ons verzekerde, tot tijd en wijle dat de àl te
eenvoudige balustrade, door een betere in smeedijzer zal zijn vervangen.
Behalve de collectie portretten hangen hier eenige goede stukken o.a. van Wienix
en Schneider.
Rechts van den raamwand zijn al de portretten geplaatst van de V r o u w e n van
Amerongen, schilderijen van v. Ovens (1665), Merck (1685), Collosius (1727),
Fournier (1753), en verder van Quadal, van Geelen, Netscher en van Leyden.
Aan de overzijde hangen de rijen van H e e r e n , door Godard van Reede, Heer
van Saesveld in 1557 geopend.
Het laatste portret waar wij ons voor bevinden is dat van onzen vriendelijken
geleider zélf, in de smaakvolle dracht van de Ridderschap van de Balije van Utrecht:
een witte tunica met witten mantel en gepluimde baret en het kruisvormige
ridderzwaard.
Gaarne breng ik den heer Bentinck hier dank voor zijn welwillendheid, de lezers
van dit maandschrift in de gelegenheid te hebben gesteld, door de verschillende
afbeeldingen die dit artikel illustreeren, zich een denkbeeld te maken van zijn woning
met haar schoonen inhoud.
Februari 1907.
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Duitsche kinderprenten en kinderprentenboeken
door Cornelis Veth.
Wir sollen es mit den Kindern machen, wie Gott mit uns, der uns am
Glücklichsten macht, wenn er uns in freundlichem Wahne so hintaumeln
lässt.
GOETHE.
Ob wir tanzen oder beten,
Immer fromm sind wir Poeten.
GUSTAV FALKE.
Ter inleiding een bekentenis. Het zou mij volstrekt onmogelijk zijn, met de vereischte
opgewektheid over Duitsche kinderprenten en kinderprentenboeken te schrijven,
indien ik niet, gedurende geheel dezen arbeid, vermocht te leven in een even zoeten
waan als dien Werther den kinderkens gunt. Die namelijk van voor die tijdruimte te
mogen vergeten, wat er in dit genre voor jammerlijks, ordinairs, pretentieus,
geaffecteerds, onechts, labbelottigs, dufs, quasi-artistieks, quasi-moderns,
quasi-naïefs, quasi-geestigs, of in één woord, quasi's uitkomt. Het is de eenige
modus vivendi voor mijn artikel, dat ik tracht te negeeren, dat op het oogenblik het
maken van prenten voor kinderen mode is en dat de modieuzen er dus aan doen,
dat er een illustreer-epidemie woedt en dat de zieken derhalve illustreeren, dat het
sprookjes schrijven een industrie geworden is en dientengevolge ook het fabrieken
van prenten bij die sprookjes. Ik moet er niet aan denken, hoe gestadig, hoe
hopeloos, hoe schrijnend de teêre, wonderdadige plant van de fantasie door
vandaalsch bevingeren wordt gekneusd, de reine geest van het sprookje door valsch
vernuft ontwijd.
Laat ons ze niet noemen, de profanen. Plaats voor de poëten, hetzij zij dansen
of bidden, - voor de vromen, voor de w a r e n .
Er zijn er genoeg. En wij weten, waar wij ze moeten zoeken, want één gebied
betreden ze allen. Dáár verschijnt de naieve, om ons te doen droomen, de fantast,
om ons te verbazen, de romantische, om ons te bevreemden, de genoegelijke, die
het ons behagelijk maakt, de humorist, die ons doet glimlachen, de snaak, die met
ons dartelt, de zot, die met ons schatert.
Het is een oud, dicht bosch, met geheimzinnige donkerten en curieuse lichtjes,
met kronkelige, bejaarde stammen die grillige takken dragen, met zwaar, dik, rijk
loof, het zachte mos op den grond wordt vervroolijkt door woudbloemen, maar
avontuurlijk en moeizaam onderbroken door de verwrongen wortels der boomen.
Daar leven al de dieren, waarmee de verbeelding zich gaarne bezig hield en houdt
en die wonderlijke wezens, welke die verbeelding zelf opriep, de elfen, de feeën,
de reuzen, de heksen, de dwergen. Daar hebben gedaanteverwisselingen plaats,
als wij ze in het nuchtere leven niet meer zoo bijwonen. Soms verdwaalt er een van
onze lotgenooten uit het alledaagsche bestaan en beleeft er vreemde zaken. Hier
en daar stuit men ook op kasteelen, meer of minder betooverd, op hutten, op kluizen,
op parken, op miraculeuse vijvers of mysterieuse holen. In dit rijk heeft elk ding de
bekoring van het alles overtreffende.
Van gekroonde hoofden krioelt het er, vooral prinsessen schijnen er te tieren.
Mésaillances van de ontstellendste afmetingen gelden er voor iets hoogst
verkieselijks, list en geweld, mits tegen de slechtigheid gericht, voor loffelijk, maar
voor het overige wordt in deze wereld de deugd even uitbundig beloond als de
boosheid buitensporig gestraft. Maar het is ook een land van illusie; het bekoorlijke
is er stichtelijk en het gedrochtelijke bezienswaard, de braafheid is er dichterlijk en
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de ondeugd boeiend, het loon van de verdienste een apotheose en de straf voor
de kwaden een spel der goden. Daarbij komt, dat alles er hooge heilige ernst is;
wie er in thuis is, voelt dat altijd en wie er niet behoort, wage
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zich er niet. Slechts de eenvoudige van geest of hij die de kunst verstaat zich geheel
in diens sfeer te verplaatsen, kan aan die schoone illusie deelnemen, kan meedoen
aan dit feest.
Andere dan Duitsche teekenaars hebben voor het kind met goed gevolg gewerkt
en wisten toch niets van dit land. Maar de traditie is machtig. Wie het geloof niet
heeft, vermag niets; dat is hier het axioma.

LUDWIG RICHTER. ‘DAS MARCHEN.’

Ludwig Richter was wel waarlijk een eenvoudige van geest. Als de lieve, goede
knapen met de krullebollen, die aandachtig in groote dikke boeken lezen op zijn
familieprenten, als de goudlokkige meisjes met de ronde wangen, die zich in zijn
boschlandschappen te slapen leggen, het onschuldig hoofd gevleid tegen dat van
een bevriende hinde. De naieve, sobere illustrator van den Duitschen Robinson, de
fijn humoristische verluchter van Reineke Fuchs, de godvruchtige teekenaar van
prenten bij het leven van Jezus, de biedere verzinner van gemoedelijke plaatjes bij
een voor de jeugd geschikt gemaakte biografie van Valentin Duval, gelijk een
trouwhartige huisgod waakte en waakt hij over de Germaansche kinderverbeelding
en het beste deel der kunst voor het kind na hem heeft zijn invloed ondergaan.
Wie van Richter slechts de teveel eenerlei routine-werk (zij het ook altijd
eerste-rangs) en als men ze bij elkaar ziet wat eentonig voorkomende huiselijke en
landelijke prentseriën kent, vermoedt niets van den fijnen schalk, dien men in zijn
sprookillustraties leert toejuichen en van den milden fantast, dien men daarin liefheeft.
Dán eerst verkrijgen zijn zoete en mooie kinderen hun echte charme, als men ze
als helden en heldinnen ontmoet in avonturen, waar de dieren uit het bosch hun
belangwekkende gezellen zijn, waar de koning van het sprookje en de ridder en de
prinses en de kabouter, de elf, de toovergodin, de kikker die eigenlijk een vorstenzoon
is, de reus die schatten bewaakt, hun rol spelen.
Zijn teekeningen, zooals ze door de houtsnee weergegeven werden, zijn in zich
al iets perfects en kostelijks. Zoo weinig middelen, zulke strakke, stijlvolle vormen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

zoo zuivere contrasten van zwart en wit. De dierteekeningen in de fabels en sproken
zijn voortreffelijk en vol schuldeloozen spirit.
Niets is, als ik het woord gebruiken mag, Duitscher dan Richters werk. Niet van
den ook Germaanschen zin voor het onheimelijke, wilde, grootsche spreek ik, niet
van den wonderlijken geest, die wat Charles Lamb noemt een heele stoeterij van
nachtmerries houdt en zich daar met onbehagelijk genot in vermeit, niet van eenige
overspannen neiging voor het singuliere en onbegrijpelijke, maar van zachtzinnige,
rustig-dwepende droomerij, een huisbakken fantasie op haar mooist, de
sentimentaliteit in haar naiefsten vorm, de vroomheid die kinderlijk is en vrij van alle
starheid, een gelijkmoedige bezieling.
Vaders met lange pijpen en moeders bij het
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spinnewiel, vertellende grootmoeders, luisterende kinderen, jonge meisjes met de
twee hangende vlechten of de ronde vlecht op het achterhoofd, jonge reizigers met
den wandelstaf in de hand, de tasch op den rug, winkeltjes op straat met oude
excentrieke kooplui, marskramers door de dorpsjeugd als iets buitengewoons
aangestaard, kinderen die den kerstboom optuigen, dat is zijn realisme. Een uil, die
een troepje als soldaten opgestelde zangvogels met shako of steek of kepi drilt,
een andere uil, als oude juffrouw gekleed, in gesprek met een tweeden vogel, ook
als oude juffrouw, Sneeuwwitje bij den prins op het paard, een ander lief meisje dat
in een boom geklommen is en er zit te naaien, met een eekhoorntje bij zich en een
mand met bloemen aan een tak gehangen, de heldhaftige kleermaker van zeven
met één slag, een kabouter en een kind, die samen een zonderling oud kluizenaartje
bezoeken, wiens deur een groote pad bewaakt, in een bosch, waar men herten en
konijntjes ziet en op de takken velerlei vogels, ziedaar zijn fantasie.

DR. HEINRICH HOFFMANN. ‘PRINS GRüNEWALD’ ENZ. (HET VUURWERK).

Hier geeft hij een voorstelling van het sprookje; het is z i j n sprookje. Het
nadenkende mooie meisje met de bloemen in het haar, het sluike kleed en op bloote
voeten, in het mos gezeten, met de dieren vreedzaam om zich heen, en daaronder
een grappigen optocht, àl zijn kalme humor is op een pretentielooze, duidelijke
manier in een zuivere, primaire teekentaal medegedeeld - àl zijn vinding aangeduid,
al zijn goedaardigheid gesymboliseerd.
Otto Speckter, van wiens broeder Erwin op de Jahrhundert Ausstellung zooveel
mooie fijngevoelde potloodportretten waren, wijdde zijn vriendelijke gaven bij voorkeur
aan het teekenen van dieren en wel huisdieren. Geheel apart van vinding, ook
kostelijken humor, met vele finesses van zwart en wit techniek, rijk aan een geheel
eigen landschapsmooi, als serie een zeldzaam gesloten geheel vormend, zijn 's
kunstenaars prentjes voor de Gelaarsde kat.
Ik herinner mij als kind zijn plaatjes in het fabelboek van Goeverneur, bewerking
van Hey's fabelen, te hebben gekend; ze zijn weinig opvallend en men komt er niet
licht toe ze naar waarde te schatten, want die waarde is groot. Zelfs de veel
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afgedrukte houtsneden naar zijn prentjes in de oude uitgaven bewijzen dit. De raaf
bijvoorbeeld, in de besneeuwde dorpsstraat, voor een oud huis voortstappend, zwart
tegen den wit- en grijzen achtergrond, is uitmuntend, een andere voortreffelijke
compositie is de zwaan en het kind; het knaapje, dat achter een boom, half schuw,
vandaan springt, om den zwaan in de beek te voeren, een klein bruggetje in de
verte; en de poedel, die melk gesnoept heeft, het jongetje, dat zijn konijntjes kool
brengt, de vos, die den eend tracht te lokken en
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de kloek, die haar lichtzinnig kieken roept.
Moritz von Schwind behoort al tot een later geslacht. En wel aanvankelijk tot de
kunstenaarsgroep, die afkeerig van alle verkeer met de gewone werkelijkheid, in
het ideale, in het verhevene, in godsdienstige kunst en heroischen trant hun heil
zochten. Doch, fijner eigenlijk en zuiverder van gevoel, dan de meesten zijner school,
begreep hij, dat niet in het sujet, maar in de wijze van dit te behandelen de ware
verhevenheid ligt en wierp zich met geheel zijn eigen rijken, geestvollen
scheppings-lust op het sprookje.

MORITZ VON SCHWIND. ‘RÜBEZAHL’ (SCHILDERIJ).

Hoewel begaafd met veel meer zin voor het grootsche, een hoekiger humor en
een stouter vernuft, bedeeld met precieuser vinding en een wijderen blik dan Richter,
is ook Schwind een naieve. Zijn cyclussen Asschepoetster, die schöne Melusina,
zijn groote Bilderbogen met de gelaarsde kat getuigen daarvoor. Jammer dat de
twee eerste series schilderijen zijn; het schilderen was niet zijn fort. Een schilderij
en volstrekt niet bij uitnemendheid voor kinderen gedacht is ook Rübezahl en
behoorde daarom strikt genomen, niet hier te worden gegeven als illustratie - toch
kan ik mijne keuze motiveeren.
Want het is een prachtstaal uit zijn scheppingen. De ondeugende maar
goedaardige bosch- en berggeest, de legendarische woudreus, die het landvolk
allerlei streken speelt en die met daverend gelach besluit, doch ze soms ook zijn
wonderdadige hulp brengt, is onverbeterlijk voorgesteld.
Tusschen de bizarre romantische oude boomen, stronken en wortels, gaat op
een sukkeldrafje de gespierde schrale kerel, boersch en grimmig, schelmsch en
trotsch, den stuggen baard in den wind, een enormen knuppel in de vuist. Dat is de
echte, onvervalschte zoon van het woeste, grillige bosch, het verweerd gelaat grotesk
van vormen als een van de oeroude boomwortels waarover hij zoo rustig heenstapt.
Schwind's smaak voor het zonderlinge, onregelmatige komt uit in al zijn geestige
creaties van kobolden, berggeesten, reuzen, in zijn zeven domme Schwaben, in
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tallooze illustraties voor de klassiek geworden sprookjes. Naast deze neiging staat
echter de aan Richter verwant gebleven naieve vroomheid, die welke
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de prachtige ontroerende drinkende paarden met den kluizenaar gaf, en de liefelijke
jonkvrouwen, de statige, goede ridders, de engelen, de feeën en nymphen in het
leven riep. In die richting is de groote cyclus, dien hij bij het sprookje van de twaalf
raven maakte, zijn voornaamste en mooiste werk. Bij Schwind, ofschoon zijn fantasie
in den grond van edele, ernstige soort is, heeft men nu en dan - alsof Rübezahl zelf
in zijn kunst invloed uitoefende - een wat scherper, wat ondeugender schalkschheid,
tusschen de op het sentimenteele af suave elfendansen in droomerig stemmingsrijke
nachtelijke boschlandschappen, bij vredige meren, vriendelijk omgroeid met
weelderige planten, komen opeens fijn koddige, eenigszins karikaturale scenes en
figuren, vol van een heel wat vrijer, stouter verbeeldingskracht dan die Richter bezat.
Als voorbeelden van teekenkunst zijn Schwinds illustraties en parafrases van
geheel anderen aard dan die van Richter of Speckter. Minder volmaakt, maar
levendiger, meer aarzelend, meer nerveus, zwieriger, minder vast, stellig en
onberispelijk doch rijker en met heel wat meer temperament gedaan. De bekoring
van zijn werk tegenover dat van Richter vooral ligt in dat meer onzekere en tegelijk
verfijndere, in die iets geringer mate van deugdelijkheid, dit wat voornamer zoekende,
dit lossere, de eigenlijk meer fantastische trant van teekenen.
*)
Dr. Heinrich Hoffmann was van zijn vak eigenlijk arts . Als zijn kleine patiënten
niet tot geduld en berusting te bewegen waren, teekende hij fluks een korte,
kernachtige historie voor hen en rijmde er zoo wat bij. Toen zijn eigen kind een
prentenboek moest hebben, kon hij er geen naar zijn zin vinden, doch bracht een
leeg cahier uit stad mee. Daarin kwamen de geschiedenissen in woord en beeld te
staan. Later haalde men hem over tot uitgave. Zoo ontstond Struwwelpeter, dien
wij in geslaagde vertaling kennen als ‘Piet de Smeerpoets.’
De kinderen kenden de gemakkelijke, bondige, vloeiende versjes ras van buiten
en begrepen de prentjes. Reeds toen werd geprutteld tegen de onoogelijkheid der
plaatjes, de zwakheid van de teekening en de griezeligheid van veel der verhaalde
voorvallen. Wie zal ontkennen, dat de kleuren foei-leelijk zijn, de figuren gruwelijk
misteekend, de geschiedenissen gewoonweg grof-sensationeel? Maar wie zal niet
nochtans toestemmen, dat dit dilettanten-meesterwerk klassiek is in zijn soort, dat
niets ooit meer insloeg en in moest slaan dan deze eenvoudige, krasse dictie in den
tekst, deze onbeholpen uitgesprokenheid zonder weergâ in de prenten? Kan iets
beter zijn dan:
Es ging spazieren vor dem Thor,
Ein kohlpechrabenschwarzer Mohr.

of:
Konrad! sprach die Frau Mama,
Ich geh aus und du bleibst da.

en:
Fort geht nun die Mutter, und
Wupp, der Daumen in den Mund.

iets treffender en afdoender dan het plaatje met den dokter, die bij het bed van den
wreeden Jan zit, de flesch met het bittere drankje in de hand, zijn hoed op het
nachttafeltje; pardoes naar beneden geleidend de primitieve trap, naar beneden
*)

Het werk van een ander zeer populair dillettant, de Münchener Graaf Franz Pocci, eigenlijk
hofceremoniemeester, dient even genoemd. Zijn Münchener Bilderbogen, vooral silhouetten,
zijn zeer bekend, doch vallen toch te zeer buiten de kunst om hier te bespreken.
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waar de hond zich te goed doet aan het maal van den jeugdigen booswicht, dan de
gebaren van de katten die Paulientje waarschuwen, dan het haasje en de jager,
dan de tragi-komische verwording van Soep-Hein, dan Philipp de schommelaar en
zijn misteekende, maar waardige ouders, dan de matelooze verstrooidheid uitgedrukt
in dien reuzenstappen nemenden Hans-kijk-in-de-lucht? Is het mogelijk soberder
en zakelijker te zijn in de zeer elementaire compositie, duidelijker in de actie,
beknopter en completer in de accessoires. Welk een dramatisch expressie-vermogen,
welk een epiek, welk een raak treffen van den kinderlijken toon en ook hoeveel
ingehouden ironie in die nonsensicale verzen en die dorpere-teekeningen.
Hoffmann was een amateur, maar hij had dit vóór op vele virtuozen en ook vele
kunstenaars: hij had werkelijk wat te vertellen.
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En hij bracht het geheim van het sprookje over in zijn pseudo-naturalistische
gebeurtenissen, de volstrektheid, de overtreffende trap in alles. Uitgaande van
gegevens uit den dagelijkschen levensloop der kinderen, maakte hij het verloop van
zaken tot iets hevigs, tot de alleruiterste catastrophes.
Doch ook den sprookjesvorm zelf aanvaardde hij in een paar minder bekende
boeken, die ik allermerkwaardigst vind. Het zijn ‘König Nussknacker und der arme
Reinhold’ en ‘Prinz Grunewald und Perlenfein, mit ihrem lieben Eselein.’ Het eerste
is de geschiedenis van een armen jongen, die ziek ligt en een droom heeft op
kerstavond. Eenigszins sentimenteel opgezet, doch alweer uiterst zakelijk en met
volkomen begrip voor de interessen van een kind verteld. Daarbij hier en daar echt
grappig, de fantasie geheel aangepast aan de verbeeldingskracht van zulk een
jongen, die een bouwdoosstad plotseling groot ziet worden, koning Notenkraker in
leven ontwaart, de soldaten en ander speelgoed in handeling en beweging, en dat
alles voor zijn exclusief genoegen vertoond weet. Nog genoegelijker is Prinz
Grunewald. Een booze koning en koningin met een nog minder sympathieken zoon,
maar een lief dochtertje. Daarnaast een slechte hond en een brave ezel. De ezel
gaat aan het werk om den prins te bekeeren, hetgeen hem gelukt. Sansculotten
veroveren des konings rijk. Nadat alles terecht is gekomen, een concert door dieren
en een pic-nic in het bosch, kinderspelen, uitstapjes naar een krakelingenstad en
een taartenberg; tot slot een vuurwerk.
Wilhelm Busch, de koning der persiflage, hoe kon het anders, of hij moest ook
hier de schitterende, de onweerstaanbare, de toegejuichte spelbreker zijn?
De naieve voordracht, de zakelijke feiten-opsomming, de koelbloedige
mededeeling van het zeer érge, de smaak voor het onmogelijke, de krasse
maatregelen tegen de ondeugd, de goedgeefschheid voor de verdienste, de
familiariteit met vorstelijke personen zoowel als de vertrouwdheid met
bovennatuurlijke wezens, het is er alles in zijn kindergeschiedenissen, maar voor
alle zoete illusie in de plaats kwam de spotternij ten top, een spotternij zoo raak,
dat ze op haar beurt alle harten innam. Max und Moritz met hun uitbundige
schelmenstreken zijn helden, even boeiend als welke goede ridder ook die schoone
jonkvrouwen bevrijdt. In zijn naturgeschichtliches Alphabet is de zotte combinatie
even gelukkig-dwaas als bij ongeluk-gek in eenig goedbedoeld A. B. C., daar het
den draak mee steekt. Vertelt hij van den mislukten rooftocht van twee jongens op
een ravennest, dan is zijn zeggingswijs even bondig alsof hij een waarlijk leerzaam
verhaal doet. En dadelijk ons de situatie aanschouwelijk makend schrijft hij bij zijn
volkomen duidelijke prentjes de overbodige regels:
Zwei Knaben, froh und heiter
Die tragen eine Leiter.

om het drama te beëindigen met de communicatie:
Die Raben in dem Rabennest
Sind heute kreuzfidel gewest.

en in de dwaze tragedie van de Corinthische kwajongens die Diogenes' ton aan het
rollen brengen, vertelt de meesterlijke kletsprentvertooner leukweg
Die bösen Buben von Corinth
Sind platt gewälzt wie Kuchen sind.

en laat de moraal niet ontbreken:
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Diogenes aber kroch in 's Fass
Und sprach: ‘Ja, ja, Das kommt von Das!’

En zoo genieten wij het instructief verhaal van de kunstvaardige poedel en de domme
mops, uit wier biografiën ‘das Lohn des Fleisses’ en ‘die Strafe der Faulheit’
onmiskenbaar even onvermijdelijk blijken te zijn als in Hogarths geschiedenis in
prenten van den ijverigen en den luien leerjongen. Die moraal komt altijd nadrukkelijk
en kortaf, aan begin of slot, onafwijsbaar als bij de fabels van Lafontaine. Nog staat
mij het plezier voor den geest, dat wij kinderen hadden in: Das Bad am
Samstagabend, met het verwoede gevecht der twee bloote jongens in de badkuip,
leidend door de hevigste tumulten heen tot beider algeheele vernedering en de
vermaning van de oude meid: die Reinlichkeit ist nicht zum Scherz! En Hans
Huckebein, de ongeluksraaf, welke moedwillige kobold in het sprookje kan zich met
hem meten. Het haasje, dat
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voor straf om zijn klikken op den neus den doodslag krijgt en de jongens die vliegers
gaan oplaten, maar onderweg appels stelen en in den klem komen, overal de rake
en onweerstaanbare spot met het didactische, - dat gewoonlijk grenzenloos
wansucces heeft: Doch Peter denkt: Trali Trala!...

WILHELM BUSCH. ‘DER ZWEITE SCHMECKT SCHON ETWAS BESSER’ ENZ.

En welk een potsierlijken vorm krijgt het sprookje zelf in zijn baldadige handen!
Busch' Klein Duimpje is met al zijn dapperheid een ware ongeluksvogel tot op het
eind, zijn brave Leentje dat de wonderbloem vindt, daar zij moeder mee geneest,
is zoo onmogelijk vlug bediend door de dieren die ze tevoren bijstond, dat het
vertelseltje een paskwil wordt. Doch het ondubbelzinnigst kan men den spotvogel
aantreffen in een paar van zijn drastisch-komische voorstellingen van hekserij. Hoe
vol illusie en bovennatuurlijke bekoring zijn in de echte sprookjes de betooverde
wezens, de prinsen of prinsessen, die de gedaante van een kikker of ree aan
moesten nemen, en hoe verrassend, grandioos, verheffend is hun terugkeer tot de
wezenlijke gestalte op een kritiek moment! De kikker, die een prins wordt, die
plotseling zijn gedaante van glibberig groen dier afwerpt en als een slank, mooi
gekleed jongeling verschijnt - dat is immers mooi! Doch stel u een overgang voor,
het absurde, griezelige, leelijke, gedrochtelijke tusschending. Verbeeld u dat een
meisje uitmedelijden een kikvorsch kussen moet, verbeeld u dit pijnlijk - goed en
denk u dan dezen uitleg, conscientieus en uitvoerig bij de hoogstens in abstractie
dragelijke en als pis-aller verdedigbare operatie:
Der erste Kuss schmeckt recht abscheulich,
Der grässig grüne Frosch wird bläulich.
Der zweite schmeckt schon etwas besser,
Der Frosch wird bunt und immer grösser;

bij beide mede-deelingen een duidelijk prentje, met de gewaarwordingen van het
meisje welsprekend in haar gelaat en houding uitgedrukt en de tusschenstaat van
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kikker tot prins met al de afdoendheid van dezen teekenaar afgebeeld - is niet het
laatste woord der zotte ontnuchtering daarmee gesproken?
Wat wonder, dat die prentenboeken van hem altijd en altijd weer herdrukt worden.
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De beknoptheid in het kluchtige, de joligheid in het uitbundige, de bewegelijkheid,
de direktheid der uitdrukking komen samen met al den stoicijnschen ernst van
voordracht, die het eigenlijk en aangeboren bezit is van elk die ooit succes had met
teekenen voor kinderen - en die tot het uiterste.
Zoowel de teekeningen in de eerste, strakke en stellige manier in Busch'
Bilderbogen en Bilderpossen als de latere met de lossere meer caligrafische en
tegelijk meer pittoreske contouren zijn klassieke voorbeelden van zulk een
voordracht.
Doch om het skepticisme in de kunst voor het kind tot iets moois te maken, mag
men dan ook geen geringer kunstenaar dan de geniale Busch zijn en diens werkvormt
tusschen dat van de trouwhartig-naieve fantasten slechts een kluchtig intermezzo.

ERNST KREIDOLF. ‘DIE BLUMENFEE’.

Hans Thoma, de vriendelijke, stemmige Arcadiër, voert ons dan ook weer terug
in het land der gemoedelijkheid. Het A B C Bilderbuch van dezen beroemden schilder
is op sommige plaatsen zeer aantrekkelijk, de kleuren aldoor mooi en de voorstelling
kon niet eenvoudiger en deugdelijker zijn. Ook stijlvolle schoonheid en fijne zachte
humor zijn in de kloeke, knappe dierteekeningen niet te miskennen. Hier en daar is
door de zware, deftige kleuren met de bewerking van het wit en zwart gecombineerd
een vreedzame, lieve stemming verkregen. De fantasie, hoewel verre van
grootscheepsch, is knus en oorspronkelijk. Maar het boek geeft toch sterk het tegen
van de al te zachtzinnige kinder-prentkunst te zien, het is wel wat erg braaf en zedig.
De deugd is een schoone zaak, maar zonder eenige afwisseling of tegenstelling
geeft ze het menschdom drommelsch weinig vermaak.
Ernst Kreidolf biedt meer stof tot verbazing, jolijt, verrukking en - kritiek. In de
meeste van zijn terecht bekend geworden prentenboeken vertoont hij zich zoozeer
als een mengeling van den origineel en den imitateur, van den ouderwetsche en
den moderne, van natuurkind en verfijnde, dat men niet ophoudt verrast te worden.
Een geestverwant hij, van Richter en Schwind, met een aanzienlijke mate
wonderlijkheid van zichzelf in zijn uitingen, met veel allerdiepste vinding en een
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onschatbaar aantal persoonlijke quantiteiten in zijn trant, waarop somtijds tot zijn
schade, maar vooral later weer met winst voor zijn smaak, de kunst van Crane en
Kate Greenaway invloed is komen uitoefenen, als inderdaad op alle makers van
kinderprenten van dezen tijd. Hoe bevreemdend en onderling ongelijk zijn boeken
als Alte Kinderreime, Schwätzchen, die Wiesenzwerge, Fitzebutze! Nu eens
stumperig, arm, armelijk, smakeloos, kinderachtig, plomp, slordig, grof - en dan
opeenmaal geaffecteerd, vol trucs en manierismen in het
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samenstel, de architectuur van een prent. Doch daarnaast prenten die stijlvol, sober,
fijn, lief-kinderlijk en aan alleronschuldigste vondsten overrijk zijn. De zuiverst
geobserveerde kleuters, hand aan hand in vroolijken stoet voorstappend, een
ernstige fiere wiegant die met een ruiker in de hand zijn juffer opwacht, de
duizeligheid van een meisje dat geschommeld heeft onverbeterlijk uitgeteekend,
een treurend vogeltje, dat al onze deernis wakker roept voor zijn verdriet. Kabouter
kindertjes, die uit kleine dwergwoningkjes komen, in hun hemmetjes, op een draf,
om zich aan de pomp te wasschen, terwijl achter het kleine venster van het kluisje
de moeder wordt gezien, die pap klaar maakt en de vader buiten naar het weer kijkt.
Op het dak, dat hun stal is, huizen de Heupferde, die op een andere prent de
boerenhoskar rijden met de familie die uit feesten gaat, de tweede wagen komt
hotsend over den top van den heuvelachtigen weg aanslingeren, kiezelsteenen met
fantastische figuren vormen groote blokken aan weerszijden van het pad.

ADOLF MUNZER. ‘ASCHENPUTTEL’.

Die dwergen krijgen ruzie, maar worden onder het bakkeleien door de maan...
vermaand en gaan week en vroom gestemd naar huis, met ernstig nadenkende
gezichten in den vreedzamen nacht. Engeltjes en goede geesten bewaken hun
helder verlichte venstertjes en andere engeltjes met vlokkige vleugeltjes winden
parelsnoeren uit het waterstraaltje van de pomp. Dit
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is alles in den grond zoo fijn en gezellig in prent verteld; waarom moet het andere
eigenbedachte sprookje van de slapende boomen zooveel minder zijn? de vinding
alleen reeds zoo zwak, om de menschengezichten van de boomen vleeschkleurige
gaten te doen zijn in het groene loof? En terwijl vele prenten anders zoo innig vroom
en plechtig aandoen, waarom is die ééne plaat, waar God op verschijnt en het laat
regenen, zoo ernaast. Zoo gaat het steeds. Vele van zijn kinderfiguurtjes zijn zoo
lief, zoo stemmig en dorpsch en braaf, en andere weer duf of vulgair. Enkele der
vignetten zijn uitmuntend, b.v. een hert met een aardmannetje op den rug in die
Schlafenden Baüme, sommige schutbladen ook, o.a. dat in het zelfde boek en dat
met de paddestoelen en de hooggemutste ventjes in Schwätzchen; andere beroerd.
Dikwijls zijn de decoratieve dingen totaal ongemotiveerd en hinderlijk gezocht, elders
weer opmerkelijk goed. Het is een genot, zooveel naieveteit in een moderne te
vinden, waar ze niet, als dikwijls hier, iets gewilds of iets doms heeft, doch, zooals
gelukkig vaker, prachtig echt is.
Maar de bloemen-geschiedenissen zijn volmaakt. Alleen het bedenksel al is zoo
goed, om niet een enkele maskerade-optocht van mensch-bloemen te houden,
zooals Crane in Flora's Feast doet, doch echte Blumen-Märchen te geven, waarin
gehandeld en gesproken wordt tusschen die curieuse schepselen. Het zedige,
delicate sneeuwklokje aan het begin en het patertje langs den kant van de
bloemkindertjes met de fijne kopjes om de prachtige Roze heen, de boon en erwt
als koopvrouw, de vlokken van de paardebloem als kaarsen rondgedragen, de
bruiloftspartijen met al die boeiende échte typen der gasten en deelnemers en dan
dat allerwonderrijkste, glorieuse bloemenbal op het eind met de zwierige, fantastische
elfachtige danserparen en de groote van kevers, sprinkhanen en vlinders omzworven
en omfladderde lampen - dat alles is een festijn voor geest en oog.

R.M. EICHLER. UIT ‘NEUER MARCHENSCHATZ’ (DIE WOCHE).

Franz Stassen viel mij het eerst op in de Neuer Deutscher Märchenschatz van
de Woche verleden jaar. Zijn prenten daarin waren gekleurd, en wel leelijk, ranzig
gekleurd, maar de teekening was mooi, strak en toch vol expressie. De Vereeniging:
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‘die Kunst in Leben des Kindes’ gaf thans twee sprookjes uit, door hem geïllustreerd;
die zwart en wit platen lijken mij al bizonder geslaagd. Met de schaarsche middelen
der lijnteekening voor eenvoudige zincografie, die vanzelf aanleiding geeft tot een
weinig kleurige en speelsche manier, maakt hij fijne, karakteristieke en
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JULIUS DIEZ. UIT ‘MIAULINA’.

fraai gecomponeerde prenten van voornaam en vriendelijk aanzien. Ook hij leerde
van Walter Crane, speciaal uit diens eerdere prentenboeken, veel voor het
inelkaarzetten van een prent, doch weet iets geheel oorspronkelijks te brengen door
zijn vindingrijke behandeling van het zwart en wit.
R.M. Eichler bezit een edele fantasie. Zijn prinsen en prinsessen schijnen
halfgoden, de uitdrukking der kinderen op zijn prenten is die van een nederigen
ernst. Zie het ventje hier, dat bij Onzen Lieven Heer is ontboden. Het samenstel
van de plaat, deze manier van den hemel voor te stellen schijnt mij gezocht en niet
gevonden, maar het jongske, zijn gevouwen handjes, zijn proletariërskopje, het
Christuskindje en Godzelf en het roodborstje, zijn ze niet heel mooi gedacht?
Adolf Münzer, die soms eenvoudige familie-scènes geeft en die het sprookje van
Assche-poetster illustreerde, is in zijn ontegenzeggelijke moderniteit toch een
verstaander van de oude traditie en sommige der groote gekleurde prenten in dat
boekje zijn vorstelijk mooi. Er is eene rococo-achtige smaak voor barokke weelde
in die hier en daar ook uiterst geestige composities; de figuren, de jolige vlugge
prins en de gracieuse Asschepoetster zelf zijn misschien wat hoofsch gedacht, maar
zeer geslaagd en het landschap wondergoed.
Een fraai boek met prenten bij oude en klassiek geworden wijzen en rijmen, Kling,
Klang, Gloria, geïllustreerd door H. Lefler en J. Urban verscheen dit jaar. Ik vermag
niet uit te wijzen welke prenten van wien zijn en moet mij ertoe beperken te spreken
van den smaak, de vinding en de fijne vaardigheid der teekenaars, die groote
krijgshaftige soldaten, een haasje in het dicht bebloemde gras, met springende en
dansende kinderen er om heen, juffertjes die in het bosch een jager ontmoeten,
liefelijke zingende meisjes en een kind in een stijfjes-deftige achttiende-eeuwschen
tuin, daarenboven kerstprenten vol expressie van aandachtigen ernst boden.
Julius Diez moet nog even genoemd. Grappig, vindingrijk, met veel idée van
bladzijvulling, met een heldere en vroolijke voordracht - het kon niet missen of het
sprookjesboek Miaulina door hem met ietwat cru doch vroolijk gekleurde platen
bedacht, moest wel gelukken.
En als wij het sprookjesrijk verlaten, eens door de Gebroeders Grimm gesticht
en door zoovelen van hun eigen ernstig, peinzend zienersgeslacht in stand
gehouden, als wij het bevredigd en tot na-mijmeren gestemd verlaten, dan is het
met de wetenschap, dat de toekomst ervan verzekerd is, zoolang er nog kinderen
bestaan die heusch kinderlijk zijn, zoodat de kunstenaars van hen kunnen houden,
ze kunnen begrijpen en deel kunnen hebben aan de wonderen die wonen in hun
hart.
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De herleving der kleinkunsten
door H. Hana.
Borduurkunst. II.
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’.
Herleving! Wat is dat? - Het is de lente, het is de hernieuwde sappenstroom. Het
wederom gaan kloppen van een hart dat schijnbaar stilstond, het uitbreken van jong
groeisel uit de innigste hulselen. - Het is de openbaring der intiemste eigenheid....
Een woord van Walter Crane: ‘Het is om de onverwoestelijkheid van dit
(regeneratie)-instinkt, dat ik vertrouwend een nieuwe geboorte van kunstvormen
tegemoet zie, zelfs al moest al wat de kunst van vroeger betreft, worden vernietigd.
- Ja, ik zou zulk een katastrofe met gelatenheid dragen, in zooverre dan met het
naâpen en uit zijn verband rukken van oude kunstvormen niet meer zoo geknoeid
*)
zou kunnen worden.’
Voor wie n u leeft, ik zeg: nu l e e f t , is het haast onbegrijpelijk dat de menschen
op wie Walter Crane hier afgeeft, er niet toe konden komen om te vragen: Waarom?
Waartoe? En van 's morgens tot 's avonds maar voortgingen hun werkkracht en
energie te wijden aan het begriploos werken met lang gestorven vormen. Begriploos,
want zij die dood zijn begrijpen het leven niet, zelfs niet den dood. En daarom zijn
wij nu blij dat we leven mógen. Want alleen wie zelf leeft kan het leven begrijpen.
Alleen wie zelf leeft kan ook daar, waar oppervlakkige beschouwing slechts doode
inertie gewaar wordt, - in een stuk hout, een steen, een plantenvezel of een zijden
draad - natuurkracht werken en natuurwet heerschen zien, tot schoonheid voerend
en harmonie.
En waarom? waartoe? - Omdat die bloem der menschenziel, de kunst, geworteld
staat in de materie. Omdat uit het innigst gekend zijn van elk verschijnsel en elk
ding in zijn eigen aard, die harmonische eenheid van mensch en omgeving zich
samenvoegt, die, als het beste wat van menschen komt, het schoonste en hoogste
voor hen ook bewaart: - De kunst.
Daarom willen wij de natuur en alles wat om ons heen is, met aandacht
beschouwen, en, voor zoover ons kenvermogen strekt, begrijpen. - En wie dit op
het innigst kunnen, die zijn de voorste pioniers. Die zijn het, in wier handen het nog
schuchter-bevende leven der nieuw-geboren schoonheid wordt gelegd. Die zijn het,
wie de volkskunst der komende tijden om hun krachtige liefde en omzichtige teederte
zal hebben te gedenken.
Volkskunst! Groot woord. - Waarom? Als die niet komt, dan werken alle ernstige
strevers te vergeefs. Maar zij komt wel. Het liedeke van verlangen, dat thans nog
in ijlzwevende modulaties door de leegte klinkt, zwelt reeds zoo nu en dan tot voller
toon. De langzaam maar gestadig wassende onderstroom van de komende volheid
der tijden wordt door steeds meerderen, half onbewust, gevoeld. Het instinkt der
massa, thans nog in den dommel, voelt nog de half schroomende, zacht
aanwaaiende waarheid niet.
Laat dat zoo zijn. Tracht het niet te forceeren. Dat kunt gij niet. De rhytmus der
ebbe-en-vloed van den tijd berust niet bij menschenhand, het rijzen en spreiden en

*)

Walter Crane. Kunst en Samenleving. Vert. Jan Veth.
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glijden der eeuwen is wijdscher dan ons klein begrip.
Tevreden hebben wij te wezen en gelukkig met deze allereerste teekenen van
zich vernieuwend leven. En zonder ‘modern’ of ‘origineel’ of ‘buitengewoon’ te willen
zijn hebben wij, 't zij als werkers, 't zij als beschouwers, alleen naar de stem van
onze meest pure waarheidsbegeerte te luisteren.

FIG. 1. SPREI MET VERSIERDE NADEN. VAN DE DAMES VAN REESEMA EN NIERSTRASZ, TE
OOSTERBEEK.

Als de zomer in zijn rijpe glorie staat, dan merkt gij de ook dàn hier en ginder
ontspruitende zaailingetjes niet. Maar als de winter nog alom regeert, en uw
hunkerend verlangen naar de teederte der lente, u in beschutte voor of groef een
eerstelingetje van het herrijzende leven vinden doet, dan juicht gij van plezier. Zoo
zal het wel, voor hen die na ons komen, een meelijwekkend gepeuter schijnen, ons
vlijtige gewurm, - ons klein maar blij gespeel met het weinige levensmooi van dezen
haast zonloozen tijd. - Maar voor wie vóór ons waren, zijn wij rijk.
Want daar is in ons, met ons en door ons een nieuwe periode begonnen, die ook
nu, zooals altijd, frischheid, spontane klaarheid, naïeve oppervlakkigheid en
kinderlijke onbeholpenheid in zich vereenigt. Echter zijn de verschillende factoren
die de bloei eens stijls te zamen brengt, nog meest gescheiden. - Zoo de haast
rhythmelooze natuur-imitatie, en de bijna kunstelooze geometrische vormenbouw.
- Zoo het streven naar groote knapheid in de uitvoering, en het bijna alle technische
vaardigheid negeerende uitdrukken van doel en beteekenis.
Laat vluchtig uw aandacht gaan over de verschillende afbeeldingen die bij dit
artikel behooren. Met een oogopslag bemerkt gij, hoezeer zij verschillen.
En wij willen daarom trachten eene beschouwingswijze te formuleeren, die als
*)
leiddraad kan dienen in dit labyrint van vormen en technieken.
In het vorig artikel werd reeds de opmerking gemaakt, dat etymologisch de
beteekenis
*)

De techniek werd besproken in ‘Elseviers Maandschrift’ van Mei 1907.
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van het woord borduren zijn kan: randen maken. Dit begrip, waarmede bij nadere
vaststelling van ons inzicht kan worden rekening gehouden, is echter onvoldoende
als uitgangspunt, omdat het ons omtrent materiaal, instrument en techniek in het
onzekere laat. Het woord naaldkunst, hoewel veel minder gebruikt, kan ons doel
beter dienen, omdat zich daarmede terstond de verschillende voorstellingen
associeeren, die te zamen het gebied der borduurkunst bij benadering bepalen.
Bij benadering, want bij het denken aan het gebruikte instrument: de naald; het
te be-werken materiaal: de stof of lap; en het te v e r -werken materiaal: de draad,
voelen wij nog het gemis aan een grens tusschen naald-k u n s t of borduren en
*)
naald-a r b e i d (naaien en stikken).

FIG. 2. SPREI MET VERSIERDE NADEN. VAN DE DAMES VAN REESEMA EN NIERSTRASZ, TE
OOSTERBEEK.

Op geen enkel gebied van menschelijke werkzaamheid is die grens tusschen
kunst en arbeid met volkomen stelligheid neer te zetten, zoodat wij met het geleidelijk
in elkaar overgaan dezer beide begrippen hebben rekening te houden.
De arbeid heet van lageren rang, en de kunst kan dus ook een hoogere vorm van
arbeid worden genoemd. - En elke volmaking van den arbeid: kunst? Volgens welke
waardebepaling? - Volgens deze, dat de waardeering van den arbeid in de eerste
plaats berust bij het begrip, dat begrijpend, betastend, geleidelijk werkt, - en dat de
waardeering van kunst hoofdzakelijk de taak is van het gevoel, dat omgrijpend,
omvattend, spontaan fungeert.
Waar dus de volmaking van den arbeid leidt tot een vorm, die door het gevoel
van den competenten beschouwer spontaan kan worden aanvaard, daar verheft
de arbeid zich tot het peil der kunst, en geeft kunstgenòt.
Zal volgens deze beschouwingswijze een houthakker, een stratemaker of een
metselaar, die zijn werk harmonisch verricht, ook kunstenaar moeten genoemd
worden, evengoed als de pottebakker, de wever, de borduurder, op zijn gebied?

*)

Denk ook aan het Duitsche: sticken.
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Daar kan niets tegen zijn, mits men ook hier de natuurlijke gradaties, de kwestie
van het lager of hooger in rangorde staan in het oog houde, en welke rangorde zich
regelt naar den g e e s t e l i j k e n i n h o u d van het werk. De geestelijke
werkzaamheid waarmee een houthakker toe kan, stelt men niet hoog. Toch
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komt reeds bij deze soort van arbeid een beginsel naar voren, dat ook bij kunst van
den hoogsten rang onmisbaar blijft; - de rhythmiek, gepersonifieerd in den
stokvisch-beuker, den ‘voorzanger’ bij zwaar hijschwerk, - geaccentueerd in de
marschmuziek en het geklinkklank der bamboestaafjes die de Indische weefster
aan haar getouw hangt.
De rhythmiek doorweeft de gansche natuur; - zij is in het golvend water, in de
kristallen wereld en in den plantengroei, zij is ook in alles wat natuurlijk - d.w.z. in
overeenstemming met de natuur - ontstaan, gemaakt of geworden, in tegenstelling
met wat gezocht, gekunsteld, gewrongen is.
Ook de rhythmiek kan weer eenvoudig of samengesteld, van lager of van hooger
orde zijn.
Zoo kan de gestikte naad tusschen twee lappen, wanneer dat werk goed gedaan
is, niet anders dan rhythmisch wezen. En zij kan tegelijk niet anders zijn dan schoon,
wanneer de regelmaat der steken slechts sterk genoeg de aandacht trekt. Die
schoonheid staat echter nog niet op een hooger plan dan de muziek op de Turksche
trom. De aandacht gaat wel willig mee, maar de geest voelt zich al spoedig
genegeerd, en trekt daarom ook de aandacht terug
Toch moet juist de schoonheid van dezen graad in veel gevallen een eisch van
het werk worden genoemd. - Als de geest, waar heen die zich ook wendt, aan alle
kanten wordt beziggehouden, geboeid, gesjord en geketend, dan ‘raakt hij de kluts
kwijt.’
We weten trouwens, dat de gekkenhuizen een goed deel hunner populatie danken
aan de warwinkeligheid onzer ‘moderne’ interieurs. - Het is daarom noodig van elk
ding dat men maakt, de portée die het heeft of hebben mag ten opzichte van het
geheel, niet uit het oog te verliezen. Immers voor den arbeid der rangschikking en
ordening van het ensemble als interieur of als kleeding met bijkomstigheden, gelden
dezelfde eischen van rhythmiek en harmonie als voor elk deel in 't bijzonder. - En
verschillende technieken, waaronder de naaldkunst zeker niet in de laatste plaats,
leenen zich maar al te gemakkelijk tot het incarneeren van opgeschroefde
schoonheidsvisioenen, waardoor de vervaardiger zich dikwijls verleiden laat, met
zijn werk de aandacht te vragen, ook daar waar dit vragen op het evenwicht zoekend
gevoel een hinderlijken indruk maken moet.
Een schoonheidsfase van minder lagen rang dan, b.v., deze geaccentueerde
naad, kan ontstaan als de geestelijke inhoud van het werk, in de beteekenis van:
begrip van bouw en functie, in de taal van het gevoel wordt vastgelegd. Dit kan bij
borduurwerk gebeuren, o.m. door het rhythmisch motief van den geprononceerden
stiksteek te laten uitgroeien tot een harmonische lijnenstructuur van rijker
georganiseerde eenheid, door eene modulatie van de stekenrij als vormgevend
beginsel. Zie fig. 1 en 2. Zoo groeit ornament. Het is in de sfeer van het door
menschen gemaakte, wat de bloemen zijn bij den plantengroei, n.l. geëvolueerde
*)
onmisbaarheden.
Als gij met ouden van dagen of met fossielen van geest over versiering aan 't
praten komt, dan denken zij aan den acanthuskrul. En als de eene of andere lezer
hierover schampertjes glimlacht, dan is er een kans van tien tegen een dat hij in
zijn binnenste zegt: ornament stileer je zelf immers naar de natuur. Toch kan ook
dit inzicht nog zeer gebrekkig blijken.
‘Want ornament in zijn eenvoudigsten vorm, en genomen in zijn abstracte
technische beteekenis, zonder symboliek of imitatie van natuurlijke vormen, is anders
*)

Volgens de thans algemeen gehuldigde stelling van Linnaeus, dat bloemen vervormde
bladeren zijn.
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niet dan een reeks van wisselingen in den bouw en de verhoudingen van lijnen,
†)
wisselingen verwekt of bepaald door de eischen van plaats, voorwerp en grondstof.’
En Berlage zegt in een artikel over De Bazel in Elseviers Maandschrift van Aug.
'06: ‘Het lineaire, geometrisch gestyleerde ornament vertegenwoordigt een hoogeren
kunstvorm omdat het ontwerpen daarvan een scheppingsdaad vereischt, terwijl het
vrije ornament slechts een nabootsing vordert van aan de natuur ontleende vormen.’
In deze beide uitspraken is de idee vast-

†)

Walter Crane. ‘Kunst en samenleving’. Vert. Jan Veth.
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gelegd, dat ornament niet alleen k a n , maar ook m o e t wezen een lijnen-combinatie
die in haar bouw en samenstelling verband houdt met het geörneerde voorwerp.

FIG. 3. KUSSEN, VERSIERD MET WITTE BANDEN, VAN MEJ. LINA, BORDUURSTER VAN HET ATELIER
VOOR DECORATIEVE KUNST ‘HET HUIS’, TE AMSTERDAM.

Om dit goed te begrijpen, moet men er aan denken dat elk ding tweeërlei bouw
*)
heeft . - De materieele bouw of makelij, en de geestelijke bouw of vorm en
vorm-struktuur. Dit blijkt duidelijk, als men denkt aan de velerlei vormen die een
toga, overkleed of mantel hebben kan, terwijl zij toch alle op dezelfde manier kunnen
zijn gemaakt. - Ook kan men, om een ander voorbeeld te nemen, denken aan zeven
vrouwerokken, elk van zeven banen, dus op dezelfde wijze, gemaakt of g e b o u w d .
- Toch kunnen die rokken een zeer verschillenden snit vertoonen, dus verschillend
zijn g e v o r m d , ook al zijn zij gemaakt voor dezelfde draagster.
Die bouw of makelij noem ik den materieelen faktor, - den vorm en de
vorm-verschillen en -eigenaardigheden noem ik den geestelijken faktor.
Ik zal er op deze plaats niet op in gaan, te bespreken in welke verhoudingen de
geest, of het beredeneerd begrip, en het gevoel of het onberedeneerd begrip, daarbij
weer tot elkander kunnen staan.
Het zij voldoende er op te wijzen dat het innig verband van deze beide soorten
van bouw door het ornament kan worden uitgesproken op een wijze, die het gevoel
verstaat.
En dit uitspreken of uitdrukken van dat verband kan gebeuren door het ornament
te laten voortgroeien èn uit de manier waarop het geörneerde ding gemaakt is, èn
uit den vorm of de vormen die het heeft, a.g. waaruit het, in geestelijken zin, bestaat.

*)

Dit zelfde denkbeeld is door K. de Bazel in ‘De Architekt’, en door C.W. Nyhoff in ‘Onze Kunst’
aangeroerd.
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FIG. 4. GORDIJN, GEMAAKT DOOR MEJ. LINA, BORDUURSTER VAN HET ATELIER ‘HET HUIS’ TE
AMSTERDAM.

Hoe die groei uit het m a a k s e l ontstaan kan is reeds gezegd. - En uit den vorm
kan zij voortkomen door een - (al of niet langs geometrischen weg verkregen) indeeling in meetkunstig-met-den-hoofdvorm-verwante afdeelingen, die dan den
grondslag vormen voor de modulatiën van het constructieve ornament.
Het aan de samenstellende elementen op deze wijze ontbloeide, geometrisch
ornament, kan voorts op eveneens volkomen natuurlijke
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manier door gedachten-associatie vergroeien met het herinneringsbeeld van de
eene of andere natuurvorm. Zoo kan, bij het gemoduleerde steken-rhythme van
den naad, de gedachte aan twee door elkaar gewonden plantenstengels met blaadjes
of bloempjes worden opgewekt. Of aan een reeks insecten die elkaar bij de pootjes
vasthouden. e.d.g. - Door dit koppelen van voorstellingen, dit invoegen van een
‘motief,’ dat de uitdrukking der gedachte ondersteunt of versterkt, krijgt het werk
alweer een rijker geestelijken inhoud, die echter (het is reeds gezegd) aan den
verfijnden smaak al spoedig het gevoel van een zeker ‘des Guten zu viel’ kan geven
en den indruk maken van aanstellerigheid of poenigheid

FIG.

5. VERSIERD KINDERMANTELTJE, VAN HET ATELIER ‘M. VERWEIJ’ TE AMSTERDAM.

En deze indruk wordt zeer stellig gewekt wanneer daar een tekort is aan
beheerschingskracht, die haar middel vindt in het styleeren, - d.w.z. tot stijl, tot
eenheid of harmonie met het voorwerp brengen van de ter versiering aangebrachte
vormen.

FIG. 6. VERSIERDE ZOOMSTIKSELS DOOR DE DAMES VAN REESEMA EN NIERSTRASZ TE OOSTERBEEK.

De gevoelige werker doet dit alweer vanzelf. In hem leeft het rhythme en het
begrip van den arbeid te sterk, dan dat hij zich zal laten verlokken, daarvan terwille
van een kinderlijk of kinderachtig nabootsingsverlangen af te wijken. Hij brengt de
gedachtebeelden, die zijn borduring hem ingeeft, in strenge overeenstemming met
de wijze waarop zij worden gemaakt, en met de vormen, het materiaal, den bouw
en de verhoudingen van het versierde ding.
Het vormgevend motief kan bovendien, naast of behalve het samengevat begrip
der makelij en van den vorm, - en van het verband tusschen deze beide, - ook een
of ander denkbeeld tot uitdrukking brengen, dat, los van de materieele en geestelijke
s t r u k t u u r van het voorwerp, verband houdt met zijn b e t e e k e n i s of zijn gebruik.
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Zoo kan, om een voorbeeld te noemen, de priesterlijke stola voorstellingen
bevatten, die in hun decoratief effect de vrije of puur uitbeeldende kunst naderen,
omdat bij zulk een gewaad de symbolische beteekenis van meer gewicht dan de
verzinnelijking der makelij geacht moet worden.
En eindelijk is het, ook uit aesthetisch oogpunt, bestaanbaar, op een stoelrug,
een sofakussen e.d.g. een monogram, een familiewapen of een symbolische
voorstelling te borduren, mits daarbij het harmonisch vormverband tusschen zulk
een afbeelding en het voorwerp benevens het effekt bepalend karakter van de
gebruikte techniek geen schade lijden.
Over de kleuren is thans nog niets gezegd,
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niet omdat zij als onbelangrijke bijkomstigheid kunnen genegeerd worden - (want
een mooi borduursel kan, in andere kleuren uitgevoerd, buitengewoon leelijk zijn)
- maar omdat een praatje ‘in's Graue hinein’ zonder voorbeelden weinig doel zou
treffen.

FIG.

8. NACHTZAK, VAN DE DAMES VAN REESEMA EN NIERSTRASZ, TE OOSTERBEEK.

***
Van de naadborduring zijn in fig. 1 en 2 een paar zeer goede voorbeelden
gereproduceerd en vervaardigd door de dames Van Reesema en Nierstrasz te
Oosterbeek.
Er is kans, dat deze of gene dit werk toch wat àl te eenvoudig zal noemen, en ik
wil er daarom bij vermelden, dat genoemde dames ook wel van soepeler vormgeving
en meer verfijnde techniek gebruik maken, al laat ik daarvan heden niets zien. Doch
ook dit werk is reeds zeer bijzonder - bijzonder juist o m dien eenvoud, die absolute
oprechtheid welke alle effektbejag schuwt en in echtheid en degelijkheid zijn eenige
kracht zoekt... en vindt.
o

N . 1 is een witte katoenen sprei van dweilenstof. Van dweilenstof? Waarom?
Omdat in dit simpel fabrikaat nog die pure waarheidszin is bewaard gebleven, die
bij het onechte en gemaniereerde schoonheidsbejag van het moderne
commercialisme slechts nu en dan per toeval het leven redt. De breedte of liever
de smalte van het weefsel maakte het noodig, drie banen aan elkander te zetten
en de groenzijden steken, waarmee dit gedaan is, zijn in den vorm van twee elkaar
kruisende zigzaglijnen, te gelijk hoofdmotier en uitgangspunt van de ornamentatie
geworden. De grenzen of kanten der banen zijn gemarkeerd door aan weerszijden
van dien naad een donkerder (geel) gekleurden draad in den weefsteek door de
lap te halen. Daarnaast weer de enkele zigzag, nu alleen als sierlijn gebruikt; en
vervolgens nog een meer vage lijn geel, thans gevormd door een borduurdraad
schroefsgewijs om een scheringbundel heen te leggen, zoodat die wit-en-geel
geringeld lijkt.
o

In n . 2 (weer een sprei), hetzelfde beginsel van naadversiering, doch hier met
een extra charme door de manier, waarop daarbij van de eigenaardigheden van
het weefsel is partij getrokken, waardoor het geheele borduursel er als het ware
bovenop ligt, en er aan den achterkant niets van te zien is.
Men kan overigens zóó gemakkelijk het beloop der draden volgen, dat alle
toelichting overbodig is.
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FIG. 7. VERSIERDE ZOOMSTIKSELS, DOOR DE DAMES VAN REESEMA EN NIERSTRASZ, TE
OOSTERBEEK.

‘Maar is dat nu borduren?’ Ja, waarde dame, maar van een soort die te royaal,
te frisch voor de handen uwer handwerkjes-makende-theetantes is.’ Wat blief? Wat uw tantes maken toch veel aardiger borduurwerk?’ ‘Niet over te praten met u.
- Tijdschrift dicht doen en “La prière d'une vierge” op de piano spelen.’
Nu heeft men wel zoo nu en dan tegen deze borduursters gezegd: ‘Maar waarom
kijkt gij niet wat meer naar de natuur?’ bedoelende dat het ‘toch vroolijker staan’
zou, als er wat meer ‘van die gestileerde blaadjes
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FIG.

9. VERSIERD KUSSEN (VOORKANT), DOOR MEVR. J.A. HANA-HEINTGES, TE AMSTERDAM.

en zoo’ in aangebracht werden. Maar die dat bedoelt, moet liever tegen haar zeggen:
‘Bekijk de natuur nu eens wat m i n d e r serieus’, want het is juist door die strak
volgehouden, ernstige, zelfs microscopische studies naar planten en dieren, dat zij
er toe gekomen zijn, haar werk zoo logisch en redegevend als een blad, bloem of
vlinder gebouwd is, in elkaar te zetten.
Laat mij echter heel zachtjes iets tegen u zeggen: - Oppervlakkige en ook
gestileerde namaak - (die al evengoed oppervlakkig kan zijn) - Japansche lijnenzwier
en Renaissance vormenweelde, zijn als even zoovele ezelsbruggetjes naar het rijk
der schoonheid te beschouwen. Zij zijn zoo zonder eenige moeite te apprecieeren
door een iegelijk, die niet van top tot teen tot de onontwikkelden behoort. Zooals
ook een kind het mooie van een bloem geniet, zonder nadenken over of inzicht in
die pracht van bouw en ornamentale doelmatigheid, die aan den volgroeiden
beschouwer zulk een groot genot verschaft. Maar wie bij wijze van spreken één
centimeter diep door de oppervlakte ziet, voelt een glimp van deernis voor de
gemakzuchtigen en de tragen van geest, die de domme kleurenglorie van een
Perzisch tapijt of van een Javaansche sarong verkiezen boven de eigennatuurlijkheid
der hier besproken borduringen.
Eenige goede voorbeelden van randversieringen vindt ge in de afbeeldingen 3,
o

4, 5, 6 en 7. Het kussen, n . 3, is gemaakt door mej. Lina, borduurster van de firma
‘Het Huis’ te Amsterdam. (Mejuffrouw Lina werkt in alle genres; ze maakt ook dingen,
die zelfs de piano-dame ‘beelderig’ zou vinden, en die ik niet leelijk noem). Dit
voorbeeld vormt een overgangstype van naad- tot rand borduursel. Men ziet terstond
hoe het gemaakt is. Breede witte banden zijn op het groene liberty-linnen genaaid,
en met een wollen steek zijn die naden geaccentueerd. Dit werk is minder echt en
waar, dan de spreien van straks, omdat het eigenlijke naaisel verborgen is, en de
versiering de naden alleen duidelijk doet spreken.
Een tweede voorbeeld van randversiering, door dezelfde borduurster, vindt gij in
o

het gordijn, n . 4. Een vlechting van witte en groene veterbanden op en door een
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fond van bruin liberty-linnen, aangevuld door naaldwerk in witte en groene wol, en
van onderen eindigend in een geknoopte witte franje van dikke wollen draden.
En als laatste en beste in dit genre toon ik u in fig. 5 een kindermanteltje van de
firma M. Verwey te Amsterdam. Of dit manteltje als kleedingstuk bij alle bewegingen
evengoed voldoen zal, weet ik niet, maar de opgave, versierde-randen te maken,
is hierbij in elk geval op zeer logische en artistieke wijze opgelost. De kraag-versiering
is vooral goed om de manier, waarop zij uitstraalt van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

393
den hals, en om de speelsch harmonische en juiste verdeeling van licht en donker.
Het is gemaakt van blauw laken, en uit de hand geborduurd met bruine en witte
zijde. De bruine kettingsteek had ook even goed machinaal kunnen uitgevoerd zijn,
waardoor dit voorbeeld tevens te beschouwen is als een aanwijzing voor artistiek
gebruik van de borduur-machine. - Eén voorbehoud. - Bij nauwkeurige beschouwing
ziet men dat een paar lijnen van de kraagversiering in den voorkant doodloopen.
Dit is een zwakheid, die vermeden had moeten worden.
De figuren 6 en 7, een paar sierlijke zoomstiksels, van de dames Van Reesema
en Nierstrasz, spreken voor zichzelf.
Thans drie voorbeelden, waarbij in geometrische orneering het begrip van bouw en
functie is uitgedrukt.
Het eerst weer een werkstuk van de dames Van Reesema en Nierstrasz. Een
o

nachtzak (n 8) gemaakt van grof linnen, en versierd door er eenige draden uit te
halen en daarvoor in de plaats drie zijden koorden in te vlechten, welke aldus, door
de idee van omvatting duidelijk te doen spreken, de functie verduidelijken.
Eenvoudiger kan het niet, maar het is heel wat mooier, dan er in onbeholpen
sierletters ‘slaap wel’ of ‘rust zacht’ op te ‘merken’.
Figuren 9 en 10 zijn voor- en achterkant van een kussen, gemaakt van een groene,
grof-linnen vierkante lap, die overhoeks om het paarse voering- of onderkussen is
geslagen, en van achteren met een siersteek in lichtgroene zijde dichtgenaaid. De
strooken van uithaalwerk vormen een ornamentatie van omvattende banden, die
elkaar op de kanten kruisen en

FIG.

10. VERSIERD KUSSEN (ACHTERKANT), DOOR MEVR. J.A. HANA-HEINTGES, TE AMSTERDAM.

de idee van bijeenhouden tot uitdrukking brengen. Bij deze versiering is geen sprake
geweest van een ‘ontwerp’, in den zin van teekening, van te voren pasklaar gemaakt
op papier. In die ontwerperij blijft, - hoeveel aardigs en moois wij er ook aan te
danken hebben, toch altijd nog veel onzuivers, als gevolg van de onwezenlijkheid
van zulke teekeningen. Het gaat boven het menschelijk voorstellingsvermogen, om
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van het hanteeren van papier, potlood en penseel dezelfde vormgevende indrukken
te krijgen als van het werken met geweven stof, naald en draad. De maakster van
dat kussen b.v. bedenkt haar werk altijd met behulp van het materiaal zelf, en nooit
door met geheel andere ingredienten, die goed beschouwd met de zaak niets te
maken hebben, een vormcombinatie samen te stellen, waaraan zij dan bij het echte
werk zou gebonden zijn.
Ook Mejuffrouw Verwey deelde mij mede, dat ze van de ontwerperij waar zij een
tijdlang heel veel in gezien had hoe langer hoe meer terug kwam, en tot het inzicht
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gekomen te zijn, dat eenvoud en bescheidenheid wel in de meeste gevallen als
hoofddeugden van het ornament moeten beschouwd worden.

FIG.

11. BOODSCHAPPENZAK, GEMAAKT OP HET ATELIER M. VERWEY, TE AMSTERDAM.

Zij zeide o.a.: ‘De meisjes en moeders, die dit eenvoudige werk begrijpen, hebben
niet veel geschoolde fantasie noodig om zulke versieringen met kleine variaties in
kleur en teekening, doelmatig en degelijk toe te passen’. En daar moet het heen,
want het is, wel beschouwd, al te mal, het heel gewone werk dat hier besproken
wordt, als iets bijzonders te laten zien. Zóó moet en kan het... over hoeveel jaar?
door iedere vrouw begrepen en gedaan worden.
Volkskunst?
‘Vor dieser Trennung’ (van ontwerper en uitvoerder) ‘waren auch unsere
Aeltermütter zwar keine Mitglieder der Akademie der schönen Künste, noch
Album-sammlerinnen noch hörten sie ästhetische Vorträge, aber sie wussten sich
selber Rath, handelte sich's um die Zeichnung zu einer Stickerei. Hier sitzt der
*)
Knoten’.
De werk- of boodschappenzak van afb. 11, is bij mej. Verwey vervaardigd, en
gemaakt van grijs linnen, versierd met blauw veterband, dat met oranje zijde in
zig-zag-steek is opgehecht. De zak heeft van onderen geen naad, aan de zijkanten
natuurlijk wel.
Men ziet hoe eenvoudig ook hier de versiering weer is aangebracht. Hier is de
rhythmiek van den arbeid gegeven in dubbelen zin; - als vastlegging van de
regelmatige handbeweging fungeert het stiksel van de blauwe bandjes, en deze
bandjes zelf verduidelijken en vergemakkelijken door hun aanwezigheid en door
hun regelmatige en juiste plaatsing den arbeid dien het voorwerp te verrichten heeft.
De blokjes op de kruispunten dezer bandjes zeggen ons, dat de borduurster die ze
hechtte, hier even werd opgehouden, - het naaldeprik-geduikel is daar ook even
gevarieerd en de platte steken zijn tot met beslistheid hun plaats kiezende, en hun
positie begrijpende vierkantjes saamgedrongen, terwijl de blokjes daaromheen
*)

Semper, Der Stil, pag. 189.
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getuigen van een zichvermeien der borduurster in deze wisseling-van-werk, ook
rust genoemd, daarmee tevens de rust- en uitgangspunten scheppend, welke hier
door de houvast-zoekende aandacht worden gevraagd.
Zoo dekken functie, makelij en techniek elkaar volkomen, en het
consequentie-vragend verstand voelt zich bevredigd door de wijze waarop de
sierende bandjes van boven aan de ringen geknoopt zijn, die dienen om den zak
aan te dragen en hem dicht te halen, terwijl diezelfde bandjes, gekruist door
soortgelijke, van onderen de plaats van het zwaarste werk markeeren en versterken.
Mooi, zegt gij, dat sluit als een bus, maar dan een bus waar de zwier en de chic
toch blijkbaar buiten blijven. En gelijk hebt gij. En ik noem het gelukkig. Daarom zal
ik uw opmerking nog eens extra aandikken
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met een woord van Berlage: ‘Het ontstaan van vele werken van architektuur en
gebruikskunst zonder of met zeer geringe versiering, bewijst slechts dat een nieuwe
periode van zakelijk werken is ingeluid. Het is slechts de schrille reactie tegen de
*)
volstrekte ondoordachtheid van de versiering in een vervlogen tijdperk.’
Het land is pas geploegd, en het zijn de eerste groeiseltjes die nu naar boven
komen. Daar zijn er echter bij, die al zeer spoedig bloeien; en de borduurkunst is
er daar een van. De drie volgende voorbeelden kunnen ook reeds als verder
ontplooide bloesem beschouwd worden.

FIG. 12. ‘SMYRNA’-BORDUURWERK VAN MEJ. LINA, BORDUURSTER VAN HET ATELIER VAN DEC.
KUNST ‘HET HUIS’, TE AMSTERDAM.

Afb. 12 is een z.g. ‘Smyrna’-borduursel voor een voetenbankje, en staat hier als
voorbeeld van het logisch gebouwde meetkunstig ornament. De kleuren, geel, groen,
grijs en blauw, ze harmonieeren uitstekend. In den afsluitrand domineert de zwaarste
kleur, in het midden de lichtste. Door de richtingen van het weefsel in de hoofdlijnen
van het ornament vast te houden, en geen andere richtingen te gebruiken, dan die
welke de weefseldraden onder gelijke hoeken kruisen, is te gelijk eenvoud van
samenstelling en zuiverheid van stijl verkregen. De motieven-vorming en
kleurverdeeling werken hier sterk toe mee. Zie bijv. het zigzags- of naadsgewijze
ineengrijpen van licht en donker langs den kant, verder het gezamenlijk uitgroeien
der hoofdmotieven uit het midden, waardoor het geheel zoo'n aspekt van prettige
stevigte krijgt. Het is goed werk, en het is mooi.
Toch moet gij niet denken dat men, door op deze manier te werken, zich vanzelf
boven de ‘would be’ styleerders of zelfs boven de ‘krullenmakers’ verheft. Het is
arbeiden in een bepaalden geest, maar niet zich verheffen tot een bepaalde hoogte,
al maakt het geometrisch begrepen orneeren een stijging naar grooter hoogte
mogelijk.
Het kraagje, fig. 13, van het atelier - Verwey, een voorbeeld van meetkunstig
ornament gecombineerd met natuurmotief en uitgevoerd met gele zijde op builgaas,
*)

Voordracht van Zaterdag 20 April in Architectura et Amicitia.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

is jammer genoeg, lang niet zoo goed of zoo zuiver van opvatting. Het allereerste
wat ons hindert, is dat het ornament niet zooals bij het manteltje, uitstraalt van den
hals, maar van den onderkant van het kraagje naar boven groeit.
En om voorts maar meteen met alle ongerechtigheden der compositie af te
rekenen, zoodat wij met een gerust geweten het mooie dat dan nog ruimschoots
overblijft, apprecieeren kunnen, willen wij er in de eerste plaats op letten dat het
vervagingsmotiefje,
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de beurtelings korte en lange steek, tegen den inderdaad anders wat te krachtig
sprekenden breeden buitencontoer gezet, h i e r i n d e z e n v o r m toch niet
bestaanbaar is, omdat het onwaar en onaesthetisch aandoet, daarop onmiddellijk
weer een vrij zware lijn te zien volgen. - Het zigzagje, aan één kant door die lijn
begrensd, is overigens op zich zelf uitstekend op zijn plaats, en hier met juist overleg
tusschen twee lijnen gezet, waardoor het zijn eigen gebied krijgt en het
harmonie-hiaat tusschen zigzag en bogenrij minder onlogisch aandoet. Maar dat
dit randje na een half sierlijken ommezwaai versmoort, en dat nog wel juist bij de
keel der draagster, tegen de halslijn, doet pijnlijk aan.... De bogenreeks, met het
teer daaruit oprankend stijgings-motiefje, en de zwevende bloempjes daartusschen,
vormen samen een subtiel geheel. Daarna weer een harde lijn, die de verzwevende
aandacht een onzachten tik geeft, als wil ze zeggen: let op, hier begint het hoofd.

FIG.

13. KRAAGVERSIERING VAN HET ATELIER: ‘M. VERWEY’, TE AMSTERDAM.

Is dus de compositie zoo'n beetje gehouden in den lappen-deken-stijl, toch komen
de fijnheden, hier aangewezen, bijzonder goed tot hun recht door het nobel effekt
van de gele zijde op het als een fijn-grijze fond fungeerende gaas. De techniek is
overal van een luchtige onberispelijkheid, en de groei- en bloeimotiefjes, toevallig
precies overeenkomend met het superieure borduurseltje van Mevr. Dijsselhof, dat
straks besproken wordt, zijn tegelijk van den grootsten eenvoud en van den teersten
zwier.
Wat nú volgt is weer zeer bijzonder. Het is aan de beurt, omdat hierin de
geometrische bouw nog maar éven te bespeuren is, en de met groote gevoeligheid
*)
gestileerde natuur-imitatie hier onze rustig-beschouwende aandacht vraagt.
Ik bedoel afb. 14, een leeswijzer, voor dit doel welwillend afgestaan door de
eigenares, Freule J. de Bosch Kemper, met toestemming van de borduurster,
Mevrouw W. Dijsselhof Keuchenius.
Een heideplantje op een lint. Met welk een groote teederte en subtiele gratie is
dat plantje weergegeven. Men kan zich bijna verbeelden, die zwevend oprankende
stengeltjes heel zacht te zien bewegen. Het is een liedje van bescheidene
levensvreugde, een wijsje van de hei, heel even gerhythmeerd. Men moet het met
voorzichtig ingehouden aandacht bekijken van beneden naar omhoog en in het

*)

Ondanks de meest serieuse behandeling, is de charme van het origineel in de reproductie
niet terug te vinden.
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midden even verpoozen, waar de takjes en bloempjes zich tot een hartvorm voegen
en waaruit dat fijne leven als met nieuwen lust omhoog rijst....
Als het, naast dit zoo puur-teere schoonheidsbewegen, niet een weinig ruw zou
lijken, had ik met graagte hierbij een diagram gegeven (dat door de maakster
misschien niet eens gebruikt is), om de zoo nobel en harmonisch gemoduleerde,
en tegelijk weer zoo bijna zuiver-naturalistische massaverdeeling te releveeren. Het
is met zorgvuldig gewerkte en toch als van zelve gegroeide platte steekjes in bruin,
lichtgroen en licht-wijnrood op donkerpaarsen fond gespreid. Kijk er naar met een
klein beetje van de haast verheven
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liefde voor de natuur die uit dit borduurseltje spreekt. Het bevat meer teere en toch
sterke kunstzin dan menig brallend monument of beroemd schilderij.
Ook op het gebied van het streng-gestileerde ornament heeft deze artieste veel
zeer ernstige pogingen gedaan, maar al haar werk spreekt en getuigt van datzelfde
zich-vermeien in het fijn-uitgewerkte détail. Gedragen door een zeer gecultiveerden
smaak en gedistingeerde kleurenkeus, geeft dit haar kunst, ook waar die
tekortkomingen heeft, toch altijd een sterk-sympathieken kant. Wij denken aan het
bekende kamerscherm met de vergulde lijstjes, den waaier met de versjes enz. Men
kan een stuk werk van haar soms urenlang bezien, en toch altijd weer nieuwe schoon
en fijnheden ontdekken, ja, alleen door het na te werken, zou men zoo'n borduursel
ten volle kunnen waardeeren.
Het doet mij leed niet in staat te zijn hier ook nog een voorbeeld te laten zien van
de in het begin van dit opstel omschreven vergroeiing van de uit het voorwerp
afgeleide harmonische lijnstructuur met eene of andere voorstelling, die verband
houdt met doel en gebruik. Ik heb mijn best gedaan, om een in dezen trant versierden
handwerkzak van mevrouw Derkinderen - Besier hier afgebeeld te krijgen; hij had,
om zijn uitnemende kwaliteiten, voor dit doel zoo goed kunnen dienen. En goede
voorbeelden zijn nog zeldzaam.

FIG.

14. LEESWIJZER, DOOR MEVR. W. DIJSSELHOF-KEUCHENIUS, TE HAARLEM.

Wat er nu voor in de plaats komt, fig. 15, kan niet dienen als remplaçant. Het is
een wel typisch, maar lang niet het beste produkt der kunst van mevrouw van
Hoytema, die in al haar werk zeer sterk den invloed van den bekenden teekenaar
van dien naam vertoont
Die paddestoelen kunnen moeilijk een v e r s i e r i n g van het kussen worden
genoemd. Het ding zou beter en natuurlijker zijn, als ze er niet op stonden. Verband
tusschen gebruik, vorm of wat dan ook en borduring, bestaat hier niet. Toch heeft
dit werk zijn waarde en kan m.i. als medebouwende faktor van het moderne
stijlgeheel niet worden gemist. Van techniek is het breed, vlot en krachtig. De stoere
zwier en de suggestieve raakheid van de veel door haar gebruikte, en in Japanschen
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trant gedane dierfiguren werken in hooge mate decoratief. Het materiaal is, wat
kleurwerking en technisch effekt betreft, meestal op z'n voordeeligst aangewend.
Het is daarom jammer dat deze artieste
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haar naald te rusten (en te roesten?) heeft gelegd. Wie haar werk op
tentoonstellingen heeft gezien, behield dien sterken indruk van frissche sponaneïteit,
die hem ook nu nog in staat stelt, het zich tot in kleur- en vormdetail weer voor den
geest te halen.

FIG. 15. RUGKUSSEN VOOR EEN LEUNSTOEL, MET PADDESTOELEN VERSIERD, DOOR MEVR. VAN
HOYTEMA.

Vuur- en kamer-schermen, stoelruggen enz. door den teekenaar van Hoytema
met even vlot gedane en technisch-welbegrepen als ornamenteel-onbekookte
snijfiguren in het houtwerk, omlijst en aangevuld, doen denken aan een half ruwen
maar sympathieken jongen, die in zorgeloos gedartel in uw welverzorgden tuin de
grasranden vertrapt, om daarna met aardkluiten aan de schoenen en een los, doch
met lang niet alledaagschen smaak gegroepeerde bouquet in de hand, parmant
weer binnen te stappen.

FIG. 17. GEBORDUURD KUSSEN, ONTWORPEN EN UITGEVOERD DOOR MEJ. W. POLENAAR, LEERLINGE
DER DAG-TEEKEN EN KUNST-AMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES, TE AMSTERDAM.

Aan mijne leerlingen zeg ik natuurlijk, dat men zoo niet werken moet; want dat is
mijn schoolmeestersplicht. Maar op deze plaats kan ik gerustelijk vragen: Wat doet
het er toe, of een enkele stoelrug eens wat verdecoratiefd wordt, als we daarmee
zoo'n frissche lentewind van onbevangen natuurgenot naar binnen krijgen? Ja, als
a l l e n a l t i j d zoo werkten, misschien dat ik dan anders sprak. Maar ik voel toch
meer voor dit rijke meeleven met wat schoon en aantrekkelijk is, dan voor dat sloom
vegeteerende gezeul met het vierkantje, het blaadje met het spiraaltje, of het helaas
nog lang niet genoeg beruchte c i r k e l m o t i e f !
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Kijk hier niet mal van op, en lees er niet uit, dat ik plotseling en met een onhandig
gebaar, mijn oude liefde tracht af te schudden. Ik heb immers aangetoond, dat in
soberte en strengheid vooral, het behoud onzer kunst en haar glorie naar buiten
gelegen is. Dat uit 't sterkst beheerschte vormverband haar puurste leven groeit....
Maar het ìs nu eenmaal mogelijk, om uit een handvol veeren iets te maken dat
wel wat op een vogel lijkt, en dit te plakken op een dameshoed. Het is nu eenmaal
mogelijk om van wat lapjes en wat papier, op een wijze die er alle half-kijkers in
doet loopen, planten en bloemen na te bootsen en daarmee te vullen een serre.
Het is nu, - ja ook dàt is nu eenmaal mogelijk, om wat het diepst begrijpen en het
gevoeligst overwegen aan vorm- en lijnenbloeisel der materie schiep, op apenmanier
te verkarikaturen tot allerlei botte ploertigheden, die voor den half-garen ‘liefhebber’
als even-
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zooveel robuuste schoonheids-openbaringen gelden.
Het is die geest- en benullooze modern-doenderij van zoovele... óók al ‘reform’
dragende en Maeterlinck lezende dames, wier kunstgevoel staat op
schoonmaaksterspeil, en die, als het nog mode was, met eenzelfde Piet-Lut-tige
vlijt een paar ‘snoezige’ kattekopjes op stramien-pantoffels ‘merken’ zouden,... het
is die vitaliteit-looze schoonheids-vervunzing door het plebs van ons kunstleven
welke mij soms wenschen doet, dat de menschelijke maag haar drievoudige
capaciteit erlangen mochte, opdat er dan ook driemaal zooveel snert- en
hutspotkooksters noodig waren.

FIG. 16. STUDIE-TEEKENING MET ONTWERP VAN EEN GEBORDUURD KUSSEN, VAN MEJ. W. POLENAAR,
TE AMSTERDAM.

Het is die absoluut merglooze nieuwigheden-verafgoderij, die zich met
intens-dégoûtante gretigheid werpt op de ‘moderne’ étalages van borduur- en vooral
van behangers-winkels, welke vol liggen met dat teenenverkrampend gemachinaal,
waarmee het, zelfs het heiligste verindustrieelende commercialisme, elk huisgezin
dat niet van grootmoeder tot zuigeling weerbaar is, in aestetischen zin vergiftigt en
verpest.
Hoor wederom naar Walter Crane; die heeft z'n tijd en z'n luidjes gekend. Toen
de allereerste teekenen van herlevend schoonheids- en waarheids-besef naar de
oppervlakte rezen, heeft hij deze tot op de letter vervulde profetie gesproken:
‘Veronderstel, dat er door ernstige kunstenaars of ambachtslieden goede
voortbreng-
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selen van gebruikskunst werden gemaakt; dadelijk zou er een vraag komen naar
die zaken, als afwisseling van de eentonige monsterlijkheden en den pretentieusen
overdaad van den heerschenden smaak, - en het commercialisme zou er zich mee
gaan bemoeien. Het zou kunst-huisraad en kunst-stoffen gaan fabriceeren, de
ontwerpers gaan bestelen en hunne modellen toepassen voor dingen waar zij niet
toe dienen, de markt dan weer over stroomende met wonderlijke travesties en
gemartelde misbaksels van slecht gedigereerde vormen, zoodat ten slotte de mindere
waar van den goedkoopen winkel nog zou te verkiezen zijn boven dit ontuig.’
‘Een worghen salder aengaen,
End' een eeuwigh ghesmoock.’

Hier denkt gij ook aan Van Deyssels vloek:
‘Weet gij waarom men voor superieure litteratuur den grootsten lof over heeft en
voor iets, dat schijnbaar maar niet werkelijk superieure litteratuur is, nu niet een
weinig minder lof maar de felste blaam? - Omdat dit vervalsching is van hetgeen
ons het dierbaarst is!’...
***
La vertu suprême c'est de savoir que faire. (Maeterlinck). - Wat staat òns nu te
doen? De hel tenietdoen, die ons nog omgeeft. - Maar hoe?
Om het antwoord op die vraag te kunnen overwegen, willen we van de
ontwikkelingslijn der tegenwoordige kunst-evolutie de richting zoeken, om daaruit
af te leiden naar welke beloften en eischen der toekomst zij henenwijst.
Op ééne waarneming kunnen wij ons reeds bij voorbaat prepareeren, - namelijk
op deze, - dat de jonge kunst van nu, niet naar den vorm, maar naar haar innigst
wezen, de nazaat zijnde van de groote perioden die haar zijn voorgegaan, in den
groei van haar jeugd alle ontwikkelings-phasen vertoonen moet, en zal, die tezamen
een chronologisch gegradueerden afschijn vormen van de kunstbegrippen van
vroeger tijden.
Een afschijn zelfs van de tijden der voor-historische kunsten, - omdat alles wat
leeft en groeit en baart, in telkens saamgedrongener vorm den ontwikkelingsgang
van het gansche voorgeslacht herhaalt.
Dezelfde waarheid welke Darwin ons heeft geleerd aangaande het rijk der dieren,
geldt hier voor het rijk der schoonheid.
Richten wij thans onze aandacht naar het als zoodanig kenbaar begin-stadium der
kunst van nu, dan hebben wij niet ver achter ons te zien.
Dat zelfde: maar hoe? dat ons nu nog bezighoudt, heeft men dertig jaar geleden
reeds gevraagd, en toen redding gezocht bij den schilder, die immers het monopolie
van de schoonheid had en daarmee tevens voor de eervolle taak was aangewezen,
‘de kunst weer met het aanbacht te verbinden.’ Dat zou dan met elkaar
kunst-ambacht worden.
Men stichtte ‘teeken’scholen, en men werkte daar naar ‘het antiek.’ Men
bestudeerde ‘de vijf bouworden’ men teekende oogen, neuzen, ooren, monden,
volledige beelden en, - als men het zoover als tot architect of zoo iets wou brengen,
zelfs naakt-model.
Is dat zoo mal? - De mensch is van nature geneigd, zichzelven als de bron van
alle kennis te beschouwen, en als hij aan 't exploiteeren gaat, begint hij van buiten.
Dat ìs menschelijk. En het was goed, omdat het tenminste een aanpak was. Die
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vasthoudt wint. Dit stadium lijkt mij het best te omschrijven als: oppervlakkigheid
van den eersten graad.
Het tweede stadium, - de oppervlakkigheid van den tweeden graad. Oude, (meest renaissance) - kunstvoorwerpen werden nagemaakt. De daarop aangebrachte
siervormen, die men voor onberispelijk hield werden verhanseld, en bij wijze van
kunst-saus aan de moderne architektuur en ‘kunst’-nijverheid ponds-pondsgewijze
toebedeeld. Het is dit geknoei waar (zie pag. 1) Walter Crane over klaagt, - en waar
tot voor een jaar of tien a l l e , en thans nog een deel onzer kunstnijverheidsscholen
met hart en ziel het voorbeeld toegeven.
En thans - heeft bijna overal natuurstudie de plaats der overgeleverde en
afgeleefde
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vormen ingenomen, met dit gevolg,.... dat alles wat los en vast is, wordt beplakt en
bestreken, bespijkerd en bedrukt met heel en half ‘gestileerde’ planten met en zonder
wortel, dieren met huid en haar, menschen met en zonder chemise, landschappen
*)
met ‘bosch en beemd’.
Daarnaast wordt nog altijd aan de minutieuse studie der oude vormen, - niet om
hun innerlijken zin, want wie zal dien verstaan? - maar om hun uiterlijke schijn, en
aan nog heel veel andere onnoozelheden een zeer belangrijk deel van den tijd
verdaan. Gij kent het spook dat Holland regeert, het spook der ‘algemeene
ontwikkeling!’ - dat nu reeds zoo ontelbaar velen met futlooze lamlendigheid geslagen
heeft. Het is de oppervlakkigheid van den derden graad.
Een kweeken van ‘ontwerpers’ van papieren kunst, een ‘voorbereiden’ van
halfwijze beunhazen, die van de vakken, welke zij zullen komen te verkrachten,
zelfs geen flauwe notie hebben.
Toch gaan wij reeds over in het vierde stadium - de zich ontwikkelende kunst laat
als een uitbottende knop een voor een haar hulsels vallen. De beletselen die haar
vollen wasdom in den weg staan, worden stuksgewijze door den arbeid onzer
voormannen omvergehaald. Wij denken hier ook met dankbaarheid aan
Derkinderen's klemmende ‘Gids’-betoogen tot verbetering van de wanverhoudingen
aan de hoogste inrichting van kunst-onderwijs in ons land. Nu thans die kunstenaar
aan het hoofd der Rijks-academie staat, kunnen wij - wie weet? wellicht ook den
tijd tegemoet zien, dat zelfs de daar tot heden zeker niet te hooggeschatte
borduurkunst in de daar bestaande en nog te scheppen ontwikkelings-mogelijkheden
zal mogen deelen. Het groot contingent aan vrouwelijke leerlingen, dat er immer
haar leiding zoekt, is voor deze hoopvolle gedachte een niet te onderschatten
houvast.
Doch laat ons niet vooruit loopen op hetgeen de oppervlakkigheid van den vierden
graad, zooals zij daar is, ons nog waar te nemen en te overwegen geeft. En waar
bestaat zij in? In het maken van papieren kunst nog altijd, doch thans ‘zooveel
mogelijk gesteund door, voorzoover de omstandigheden dit toelaten, ook aanraking
te zoeken met de praktijk.’ Klinkt dat niet voorzichtig? Ja, ‘zachtjes-aan, dan breekt
het lijntje niet.’ Maar het wordt dan tenminste gedaan.
Ik heb om hier de resultaten van te toonen, aan verschillende scholen, die op het
stuk van borduurkunst wel eenige reputatie hebben het verzoek gericht, mij enkele
der beste werkstukken van de leerlingen, ter reproduktie af te staan. Hoe welwillend
*)
ook gezind heeft men mij geen voorbeelden kunnen zenden, die ik gebruiken kon,
zoodat ik mij ten deze moet beperken.
Afb. 16 is een studieteekening van eene mijner leerlingen, die voor verschillende
lezers geen vreemde kan wezen, mejuffrouw W. Polenaar te Amsterdam.
Duidelijk blijkt hoe hier het natuurmotief, de vlinder, - eerst als vormstudie en
daarna met het oog op verschillende technieken is ‘gestileerd.’ En voorts, hoe dit
motiefje, nadat het zich aldus met den geest der gebruikster vereenzelvigd had, in
de eerste plaats verwerkt is tot eenige dessins voor schutblaadjes. De teekenares
heeft namelijk de boekversiering als speciale studie gekozen, waarvoor op de
†)
school, waar zij haar leiding zocht, ook ruimschoots gelegenheid is, door de lessen
in boekbinden en lithografeeren.
*)

*)
†)

Zie alle afleveringen van ‘Studio’ en ‘Dec. Kunst’. De daarin met eindelooze variatie
gereproduceerde motieven voor borduur- en applicatiewerk zijn: de Treurwilg, de Vijver en
de badende jonge dame.
Waarvoor bij dezen nogmaals mijn dank.
‘Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor meisjes.’ - Amsterdam. - Directrice mej. J.M.E.
Kerlen.
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Echter niet om deze boekversieringen doch om het borduur-ontwerp in den
rechter-benedenhoek, werd deze teekening gereproduceerd. De voorstudieën in
vorm en techniek, waarvan de teekening er een deel bevat, waren noodig, - om bij
het systematisch indeelen van het kussenoppervlak, de lijnen-complicaties zóó te
voegen dat het gebruikte motief daaruit op natuurlijke wijze kon voortgroeien. Op
natuurlijke wijze, niet in den zin van strookend met den natuur-v o r m , althans
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niet in dien zin in de eerste plaats, maar w e l in de eerste plaats bedoeld als
strookend met den vorm en de n a t u u r l i j k e vorm-v e r d e e l i n g van het versierde
ding; - en daarnaast, als g e l i j k w a a r d i g vereischte, ook strookend met het door
s t o f en t e c h n i e k bepaalde vorm-k a r a k t e r .
De compositie is opgevat als rand-versiering, omdat deze het beste strookt met
makelij en gebruik. Door de kleurverdeeling maakt het ornament den indruk van op
te groeien uit den naad, en vervaagt naar het midden. De naad zelve is zoo bewerkt,
dat deze een duidelijk sprekende afsluiting der ornamentatie vormt.
En nu de vijfde oppervlakkigheid, hoe zal die zijn? - Zij zal zich, volgens de logische
konsekwentie der geconstateerde ontwikkelings-richting, moeten kenmerken door
een meer aan praktijk, en een minder aan schoolsche of bespiegelende studie.
De werkzak-Verwey, de nachtzak-Reesema en Nierstrasz e.d.g. behooren daartoe.
En noem ik dat nòg oppervlakkigheid? Waarom? Wanneer zullen we dan eindelijk
inderdaad tot het diepere wezen der zaak doordringen? Gij voelt het relatieve van
deze overwegingen:
‘Als je pas uit de Amstelstad kwam,
Dan zei je: ‘Wat is 't hier toch klein in Edam!’
Maar kwam je weer van Buiksloot,
Dan zei je: ‘Dat Edam is je wat groot.’

Zoo staan de enkelen, die zich het verst door alle oppervlakkigheid hebben
heengeslagen, - vergeleken met de neuzen, ooren- en krullen-periode, - thans in
het hart van een levende vakbeweging. Doch vergeleken met hetgeen komen zal,
als de teekenen niet bedriegen, staan zij nog nauwelijks aan het begin, want:
‘Begrijpt men dezen tijd en al de tijden die er aan vooraf gingen, dan rijst zelfs de
zekerheid dat de ontwikkeling van den komenden kunstvorm die van den vorigen
in schoonheid zal overtreffen, omdat dan de ontwikkeling van den menschelijken
*)
geest een hoogere zal kunnen en moeten zijn.’
Optimistisch? - Stout? - Bemoedigend! Het is deze overtuiging, die ondanks alle
vuile tegenwerking van het alleen naar rijksdaalders vragende commercialisme, de
waarachtige werkers van heden staande houdt. Het is die vaste verwachting, die
ondanks alle soms onuitstaanbaar wordend bedil van de zich tot oordeelen bevoegd
achtende buitenstaanders die naar ‘den vijfden poot van het schaap’ vragen, hun
richting scherp houdt naar hun hooge doel. Het is dit onschokbaar vertrouwen op
een toekomst, die goor winstbejag noch benullooze betweters kennen zal, - dat hen
die zelve de hoop en het zaad der toekomst zijn, in staat stelt, te midden van de
hen omringende en hen telkens verwondende levensontwijding van thans, - hun
heilige taak vast te houden en hun moed hoog.
En mede vooraan onder hen, die thans met zoo groote volharding streven naar
dit ideaal, waarvan zij reeds een begin van verwezenlijking zien, - maar waarvan
zij de volledige incarnatie nooit kennen zullen, staan de vrouwen die ik u heb
genoemd, en de anderen van wie ik, omdat ik ze toch niet allen ken, niet trachten
zal de namen te vermelden.
De invloed der naaldkunst is, zooals in het vorige artikel werd aangetoond, altijd
groot geweest, de waarde van den arbeid dezer vrouwen mag daarom niet worden
onderschat.

*)

Voordracht van Berlage op Zaterdag 20 April '07.
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Moeder.
Door Jeanne Reyneke van Stuwe.
Liefste, ach, Liefste, wat wij in ú ontberen,
Dat wordt door niets, door niets ons ooit vergoed.
Zacht, lief gezicht, zacht, éénig-lief gemoed, Mijn goede Moeder, - met uw wonder-teere,
Prachtige zielszijn en uw levensmoed....
U kennen was u lieven, u vereeren,
Oprecht en diep.... ach, wat we in u ontberen,
Liefste, Liefste, - dat wordt ons nóoit vergoed.
Géen kwam vergeefs tot u. Troost hadt gij steeds.
Gij droegt de smart van hen, die klaagden, mede,
En zalfdet zacht de pijnen weg huns leeds.
Uw Wezen was één harmonie, één vrede....
En wie zóó zijn, leefden op aarde reeds
Het leven van God's uitverkoornen mede.
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Verzen
door Jan Walch.
I.
Al wat aan klanken in mij leeft
wordt aureöol, die U omgeeft,
mijn lief, mijn teere....
al wat mijn kranke geest bedacht,
wordt zacht en vroom aan 't licht gebracht,
ál te Uwer eere.

II.
Toen ik moe bij Jou was gekomen.
Mijn loomheid doorluwde een zoet genot,
een schemervlam, zooals voor God
op de altaren leeft....
Lief, ik aanbid je Madonnahoofd,
je zoeten hals, en 't rozig ooft
van lippe' - een kers die beeft.

III.
Lief, van den hemel neergekomen,
als engelvisioen in monniksdroomen,
hoe sta je daar stralend....
in 't zachte licht, - zacht je omzijgende en zacht komt een glimlach op 't teeder zwijgende
blanke gelaat, van je oogen dalend.
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IV.
De blauwe kamer.
In 't wondere paleis, daar Uwe gratie leeft,
vertoeven stadig-stil mijn dankbare gedachten....
'k zie U bij 't venster daar, waar 't bleeke schemerzachte,
het droomig-zijgend licht Uw teere leên omgeeft....
Zoo stondt Gij, slank, en blond, en blank - en even lachte
Uw wonderbare mond mysterieus.... Er zweeft
van d' oudgetinte toor'n een enkle toon, en weeft
den tijd om Uwe leest, die leeft in de eeuwen-nachten.
Ma Donna, in een lijst van oud-verweerde wereld hoe blinkt Uw zachte glans, die 't al rondom verdooft....
door U heb ik in God, het Eeuwig Licht, geloofd....
Gij wonderklare dauw, daar Zijne Zon in perelt
met nooit gezienen glans.... Gij zijt de hooge rust
van opgetogenheid, die alle pijnen sust.
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De teruggevonden weg
dramatische studie in één bedrijf
door Frans Mijnssen.
‘De blâren vallen zacht....’
KLOOS. Verzen. I.
Personen:
DE OUDE MEVROUW VREEDE.
ANTOINETTE, haar ongetrouwde dochter.
DE OUDE HEER GREVEN.
DIENSTMEISJE, bij Mevrouw Vreede.
Een ouderwetsch-gemeubelde, eenigszins sombere kamer. Links ramen naar de
straat, grootendeels verborgen achter schuif- en trekgordijnen. Achtergrond en
rechts-derde-plan deuren. Rechts-tweede-plan haard. In het midden groote tafel, waar
op nog gedeeltelijk aanwezig de overblijfselen van het tweede-ontbijt.

Eerste Tooneel.
MEVROUW VREEDE. ANTOINETTE. DIENSTMEISJE.
Mw. Vreede zit in haar eigen-leuningstoel, op haar vaste plekje bij den haard.
Antoinette en Dienstmeisje ruimen de bovenbedoelde overblijfselen weg.
MW. VREEDE.

(zij wacht tot dat Dienstmeisje even met borden de kamer uit is; dan moet zij 't zeggen, toch
aarzelend.)

Kind, - hoe laat is 't nu al...?
ANTOINETTE.

Nou, - 't zal zoo-wat twee uur zijn...
(wat schampere glimlach).

Bent u bang dat we niet klaar zullen zijn?
MW. VREEDE.

Och nee, maar....
ANTOINETTE

(als boven).

Wat 'en agitatie...!
Dienstmeisje weer op. Antoinette en Dienstmeisje gaan door met wegruimen; zijn dan
gereed. Tafelkleed over tafel. Dienstmeisje daarna door deúrachtergrond af.
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Tweede Tooneel.
MEVROUW VREEDE. ANTOINETTE.
ANTOINETTE

(trekt tafelkleed nog rechter; dan, koel, plichtmatig).

Zit u niet te dicht op 't vuur? Zal ik uw stoel wat naar achteren schuiven?
MW. VREEDE

(zacht).

O nee, - 't is heel goed zoo... Maar geef je me m'n breikous...?
ANTOINETTE

(weer schamper als boven).

Kunt u daar zelfs vanmìddag niet buiten!?
MW. VREEDE

(lichte zucht).

Och kind, wat heb je daar toch an. Wees toch wat zachter.
ANTOINETTE

(heeft breiwerk aangegeven; maakt bij de bemerking van haar moeder schouderbeweging
van onverschilligheid; gaat bij het raam zitten; hard:)

'k Blijf 't mal vinden. Als ie nu nog met z'n vroùw kwam! Maar alléén!
MW. VREEDE

(als boven).

Och....
ANTOINETTE

(als boven).

Z'n vrouw zal 't wel wéten. Maar dan kon ze nòu toch wel meekomen. Ze hoeft nu
niet meer jaloers te zijn.
Mw. Vreede is begonnen te breien; tuurt op haar breiwerk en zwijgt.
ANTOINETTE

(steeds hard).

U hadt 'em nooit meer teruggezien, is 't wel? En nooit meer iets van 'em gehoord.
MW. VREEDE
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(nu heel-even ongeduldig).

Och nee kind, dat weet je immers....
ANTOINETTE.

Dus dat is geleden -?
MW. VREEDE

(weer zacht; als eerst).

Acht-en-veertig jaar....
ANTOINETTE.

En toen is ie gauw daarop getrouwd?
MW. VREEDE

(ingehouden kalm).

Vijf jaar later.
ANTOINETTE

(spottend).

Wat weet u dat precies...!
(een denkbeeld).

Ik heb 't altijd zoo onkiesch gevonden van grootmoeder, dat ze u met 'em plaagde...
tegenover mij.... Dat heb ik u nooit gezegd. Maar 't is zoo.
MW. VREEDE.

Laat grootmoeder nu rusten.... En ze meende 't immers goed...!
ANTOINETTE.

Ja, - als je zóo wil. Dat moest er ook nog bijkomen!
MW. VREEDE

(ingehouden-kalm, aarzelend).

D'r werd gescheld, is 't niet?
ANTOINETTE

(opstaand).

Ja.
(ziet haar moeder aan; dan, plotseling, hard).

God, - moeder, stelt u je niet zoo 'an.
MW. VREEDE

(zich bedwingend; zwak, lichtelijk klagend, ter verontschuldiging).
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D'r komt ook zoo nooit iemand... vreemds.

Derde Tooneel.
MEVROUW VREEDE. ANTOINETTE. GREVEN.
Greven door deur-achtergrond op. Dienstmeisje heeft deur voor hem opengedaan.
Sluit die nu weer van portaal uit.
Antoinette is opgestaan. Mw. Vreede maakt een beweging als wilde zij opstaan; zinkt
dan dadelijk weer in stoel terug.
Greven aarzelt even; heeft de vrouw in de stoel
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gezien; komt de kamer verder in; groet met hoofdbeweging Antoinette; gaat dan naar
Mw. Vreede.
GREVEN.

Dag... Leida.
MW. VREEDE.

Dag... Greven.... Je moet me niet kwalijk nemen, dat ik je niet tegemoet kom....
Maar 't loopen, zie je...
(zachte glimlach)

't loopen wil niet meer.
(korte stilte).
GREVEN.

En dat is zeker je dochter...?
MW. VREEDE.

Ja, dat is me dochter, - Antoinette.
Greven en Antoinette geven elkaar de hand.
ANTOINETTE

(fauteuil bijschuivend).

Gaat u zitten. U wilt me wel excuseeren? Ik hoop u straks nog te zien.
(tot haar moeder; droog).

Zult u niet te veel praten?
(tot Greven; als boven).

Ik moet 'r wat rustig houen de laatste tijd.... Ze windt zich dadelijk op... en dan is 't
direct.... Dan moet ze d'r later voor bóeten.
Mw. Vreede zwijgt; tuurt op haar breiwerk, dat gerust heeft sedert het binnenkomen
van Greven. Greven is gaan zitten. Antoinette door deur-rechts af.

Vierde Tooneel.
MEVROUW VREEDE. GREVEN.
Mw. Vreede rolt haar breiwerk op.
GREVEN.
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Wil ik je helpen?
(staat op, vat het breiwerk aan, legt het op tafel; gaat weer zitten; stilte).
MW. VREEDE

(zacht, vriendelijk).

Ik had niet gedacht dat ik je nog 'ens zien zou... vóor m'n dood...
GREVEN.

In ben pas kort in 't land terug....
MW. VREEDE.

Ben je nooit 'ens meer over geweest?
GREVEN.

Jawel, - maar toen....
(trieste glimlach)

Ik heb 't je heel lang niet kunnen vergeven....
MW. VREEDE

(na een stilte).

En ga je weer terug...?
GREVEN.

Ik was 't niet van plan.... Maar och, - 't is hier zoo veranderd.... De menschen, - en
alles. Ik weet niet of ik nog wennen kan....
(na een stilte).

Wat is 'et vreemd zoo tegenover elkaar te zitten.... 't Lag alles zoo ver achter ons.
MW. VREEDE

(zacht).

Ja, - we zijn heel oud geworden....
GREVEN.

Maar nu herken ik je toch weer....
MW. VREEDE

(zwakke glimlach).

Heùsch?
GREVEN.

Ja. Jij mij niet?
Mw. Vreede knikt; buigt het hoofd; hare oogen worden vochtig. Zij wischt zich stil de
tranen af.
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GREVEN

(zacht).

Geef me nog 'ens 'n hand, Leida.... Nu we zoo oud zijn geworden, is 't verdriet dat...
dat we elkaar hebben aangedaan, voor-goed vergeten... is 't niet? En nu kunnen
we als goeie-vriènden....
Mw. Vreede geeft Greven de hand en knikt weer, zwijgend.
Greven houdt Leida's hand nog in zijn hand; ziet op de hand nêer.
MW. VREEDE

(weemoedige glimlach).

Die zijn ook veranderd. Wéet je nog wel...?
GREVEN

(evenzoo).

Die waren je trots....
MW. VREEDE.

Ja, - en je hebt ze zoo dikwijls bekeken....
Greven knikt bevestigend, streelt even zachtjes de hand; laat die dan los; leunt terug
in zijn fauteuil.
GREVEN

(na een stilte).

En zorgt je dochter goed voor je?
MW. VREEDE.

O ja, - zeker.
(korte stilte).

Ze heeft geen gemakkelijk humeur.... De stákker.
GREVEN.

??
MW. VREEDE.

Ze had verwacht.... Ze zou nu eigenlijk al-lang getrouwd moeten zijn.... Nee, dat zul
je niet weten, dat ze zeven jaar geëngageerd is geweest.... Maar toen waren er nòg
geen vooruitzichten... en toen was ze intusschen ouder geworden.... Dat is 't
misschien ook wel geweest.... En toen is ie nog al kort daarop getrouwd met 'en
ander meisje. Die had ook wat gèld.
GREVEN

(nadenkend).
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Ja, - dat is ellendig....
MW. VREEDE.

Ze was altijd wel anders dan ik.... 'Had meer 't karakter van hem....
GREVEN.

Van je man...
MW. VREEDE

(knikt bevestigend; dan).

Ben jij gelukkig geworden...?
GREVEN

(spottende glimlach).

Ik?
(schouderbeweging)

Maar dat is al zoo lang voorbij.
(korte stilte).

Al heel gauw na me trouwen is 'et begonnen....
(korte stilte; bitter).

Je begrijpt later niet dat je 't hebt kunnen uithouen....
(korte stilte).

Ik was al wel bang toen ik 'r beter leerde kennen.... Maar ik kon niet meer terug: 'k
dacht dat ze van me hield....
(schouderbeweging).

Och, misschien heeft ze dat in die tijd ook wel gedaan.... Maar dat is, zooals ik zei,
alles al zoo lang geleden.... Toen de kinderen groot waren geworden, 't huis uit
gingen, - toen zijn we feitelijk uit elkaar gegaan.... We wonen nog in 't zelfde huis....
Maar er gaan dagen voorbij, dat we elkaar
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zelfs niet zièn....
(buigt 't hoofd; kalm).

En zoo is 't goed.
MW. VREEDE

(zacht).

Dat duurt dus al jaren....
GREVEN.

O ja, - járen...!
MW. VREEDE

(als boven).

En je kinderen...?
GREVEN.

M'n jongen heb ik tot z'n achttiende jaar bij me gehad. Toen is ie d'r op uitgetrokken.
Die kon ook niet met 'r overweg... Ze ging zoo verkeerd met de kinderen om. 'Was
een van de redenenen van onze eeuwige kwesties. Maar hij heeft er tegen gekund.
't Is 'en kérel geworden. Alleen: hij woont zoo ver weg. 'k Heb 'em bijna nooit meer
gezien.
(korte stilte).

Met m'n dochter ben ik minder vertrouwelijk geweest.... Die is ook getrouwd.
(luchtiger).

En woont aan 't andere eind van de wereld....
(als boven; glimlachend).

En nu zit ik hier bij jou... en biecht op.... Ik kan 't me haast niet begrijpen.
MW. VREEDE

(stil, als in herinnering, hem toeknikkend).

Je was nooit erg toeschietelijk voor anderen....
GREVEN

(stille glimlach).

Nee. En dat is er met de jaren niet beter op geworden....
(een stilte; dan, zeer ernstig).
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Was je man goèd voor je..? Ben jìj tenminste gelukkig geweest? - Ik heb 't eerst niet
willen gelooven... Ik kende n'em wel, zooals je weet.... En hij was zoo ànders dan
jij.
MW. VREEDE

(hoofd gebogen, knikt).

Ja.... da's wel waar....
(heft hoofd op; ziet Greven aan).

Och, - hij is nu dood.... En wat geeft 't!?
(korte stilte).

Ik heb nooit geklaagd.... Maar ik ben niet gelukkig geweest.... O nee!
(korte stilte).

Al in m'n engagementstijd.... Maar ik heb me dan wel bepraat....
(korte stilte).

Ik heb al die tijd geloofd, dat er nog iets tusschen-beiden zou komen, waardoor 't
af zou raken.... Dat is ook wel es bijna gebeurd.... Totdat in de bruidsdagen, - toen
begreep ik pas goed... Maar toen had ik heelemáal niet meer gedurfd....
(zwakke glimlach, met licht hoofdknikken).

En ik voelde me in die tijd zoo zwak en ellendig.... Ik dacht dat ik wel gauw dood
zou gaan....
(glimlach; ziet hem aan).

Nu ben ik er nòg.
GREVEN

(na een stilte).

Zit je altijd op die plaats?
MW. VREEDE.

Ook wel 'ens bij 't raam.... Maar als 't koud is buiten, dan tocht 't daar zoo....
GREVEN.

(hij is opgestaan en gaat met zijn gang van ouderen man naar het raam; ziet naar buiten).

'en Stille straat....
MW. VREEDE.

Ja.... Druk genoeg voor mij.... Ik zit toch ook het liefste hier....
GREVEN.

Krijg je dikwijls bezoek...?
MW. VREEDE
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(glimlachend, weg-werpend).

O nee...!
(gewoon).

Nooit eigenlijk.... Ik ben veel alleen.... Antoinette moet zoo veel zelf doen.... We
hebben maar één meid....
GREVEN

(hij zit weer; ziet haar aan; dan, aarzelend).

Zeg, - Leida, - geloof jij, dat ik... eerder had moeten terugkomen...? Toen - 't nog
tìjd was!?
MW. VREEDE

(schudt langzaam 't hoofd; NIET zwaar).

Dat weet ik niet....
GREVEN.

Hadden we dan nog... wat meer voor elkaar kunnen worden...?
MW. VREEDE

(weg-werpend).

Och, Karel...!
GREVEN.

Ja, - Heb jìj dan ooit... zóo zitten praten... na die ouwe tijd? Ik niet.
MW. VREEDE

(stil).

't Is nu alles herinnering....
GREVEN

(nadenkend).

Ja.
(een stilte).

't Is misschien beter zoo. Nu, - nu we zoo oud zijn geworden.... 't Is nu zoo heelemaal
de tijd... om te berùsten. Is 't niet?
(stilte).

Vijfde Tooneel.
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MEVROUW VREEDE. GREVEN. ANTOINETTE.
Antoinette van rechts op, met kop-op-schotel in de hand.
ANTOINETTE

(koel).

Uw bouillon, mama....
MW. VREEDE.

Och kind...! Zet maar nêer....
ANTOINETTE

(als boven).

Nee, - drinkt u nu meteen op.
MW. VREEDE.

Och....
ANTOINETTE

(als boven).

U weet heel goed, dat de dokter 't hebben wil....
MW. VREEDE.

Nu toch nog niet...!
(maar zij berust en drinkt).
GREVEN

(zich herinnerend; tot Antoinette).

Maak ik 't niet te lang...?
(hij staat op).
ANTOINETTE.

Ja, - ziet u - mama is niet gewend....
GREVEN

(vriendelijk, tot Leida).

Dat is waar.... Dan is 't maar beter misschien, dat we nu afscheid nemen? En dan
mag ik nog 'ens terugkomen?
MW. VREEDE

(plotseling, ingehouden-nerveus).

Nee. - Och, 't hindert me immers nièts.... Nee, heùsch niet!
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GREVEN

(aarzelend, ziet naar Antoinette).

Ja, maar....
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ANTOINETTE

(wat-scherp, tegen Mw Vreede).

U weet heel goed, mama, dat u u erg in acht moet nemen....
(tot Greven; in toon doorgaand).

Mama is volstrekt niet goed....
GREVEN.

Natuurlijk, dan....
(tot Mw. Vreede, vriendelijk)

Zeker, dat 's béter...!
(hij wil haar de hand tot afscheid geven).
MW. VREEDE.

Nee. (onbillijk)

Ik heb nooit es wat.... Die enkele keer.... Nou wìl ik graag.
ANTOINETTE

(ingehouden-humeurig).

Dan moet u 't zelf weten.... Als u dan maar niet later kláagt.Zij gaat boos door deur-rechts af.

Zesde Tooneel.
MEVROUW VREEDE. GREVEN.
GREVEN

(hij staat nog bij Mw. Vreede; neemt de leeggedronken kop van haar aan).

Is dat nu wel goed..?
MW. VREEDE

(kalm weer).

Ja, - heusch. Och nee, - ga nog wat zitten.
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GREVEN

(zit weer).

Als je 't dan wìl...!
MW. VREEDE.

En vertel nu nog 'ens verder.... Is je zoon óok getrouwd...? Zei je dat niet? Heeft ie
kinderen...?
GREVEN.

Ja. - Wil je n'es zien...?
(haalt portefeuille uit zak; zoekt er portretje uit; geeft dit aan Mw. Vreede).

Daar heb je n'em, met z'n vrouw... en z'n drie kinderen....
MW. VREEDE

(haastig, verheugd).

Och.... Toe geef even....
(hoofdbeweging naar schoorsteen).

Me bril. Die moet daar liggen.
Greven vindt bril; geeft die aan Mw. Vreede.
MW. VREEDE

(nadat zij bril heeft opgezet, beziet het portretje; stil).

Hij lijkt op je... maar hij is toch ànders.... Dat kleine jongetje is aardig.... Och ja en
dat meisje ook.... En z'n vrouw....
(ziet op).

Zijn ze gelukkig?
GREVEN.

Ja, - ja zeker.
MW. VREEDE

(weer het portretje beziende).

Ze heeft 'en goed gezicht.
(korte stilte).

Ja, bepaald, hij lijkt op je.
(geeft portretje terug; zet bril af).

Was je vrouw mooi?
GREVEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

(glimlach).

O ja, - dat was ze.
MW. VREEDE.

Kende je h'r al-lang toen je h'r vroeg?
GREVEN.

'en Paar maanden hoogstens.
(stilte).

't Is eigenlijk 'en mariage-de-raison geweest.... Niet wat ze daar gewoonlijk onder
verstaan: om 't gèld heb ik 't zeker nièt gedaan.... Maar, - toen ik wist dat er van 'n
huwelijk tusschen jou en mij nooit iets zou komen... toen ik dat wist, - na al die
onzekerheid....
MW. VREEDE

(knikt).

Ja, - dat heb ik me later ook wel verweten.... Maar, - och... ik was toen nog zoo
jong.... Hoe oud was ik heelemaal..!? Ik begreep niet wat ik eigenlijk wou....
GREVEN

(glimlachend, maar met eenige beteekenis).

Nadat... ik eerst had moeten denken dat je van me hield...!
MW. VREEDE.

Maar, is 't niet, - daarnà ben ik toch eerst meer uitgegaan.... Jij was eerst de eenige
die notitie van me nam. Dat was 't, zie je.
(korte stilte).

Hadt je dat niet kunnen begrijpen..!?
GREVEN

(in zijn herinnering).

Had ik dat? 'k Weet 't niet. Ik was eerst zoo zeker. 'k Had me zoo in die toekomst
ingedacht. En wat hield ik veel van je! En toen die twijfel, - die zoo lang heeft geduurd.
Die wisseling van hoop en verslagenheid. Ik kan je verzekeren, dat 't 'en vreeselijke
tijd is geweest, - die me ziek heeft gemaakt; ziek, krachteloos... Ik kon 't eindelijk
niet meer uithouen, - 'k was er onder door gegaan. Dáárom heb ik je toen gevraagd:
't me rond-uit te zeggen.
MW. VREEDE

(zeer in haar gedachten).

En ik durfde niet.... Ik wist toen niet meer of ik wel genoèg van je hield....
GREVEN.
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En toen 't dan beslist was, heb ik tegen mezelf gezegd, dat ik nu sterk moest wezen;
dat ik goed moest weten, dat 't wèrkelijk voor-altijd uit was... en als er 'ens 'en
oogenblik mocht komen, dat ik toch weer zou gaan hopen, - dat ik dan...; dat 't niet
mocht. Ik zou d'r alleen boven-op komen als ik 'en heel nieuw leven begon, en elke
gedachte-aan-jou dadelijk in me terugdrong, - dat begreep ik. En ik heb 't gekund.
'k Ben weggegaan.... om de ouwe herinneringen te ontloopen. 'k Heb hard gewerkt,
- 't ruwe werk, - om te vergeten....
(korte stilte).

En ik heb in die jaren nièt goèd geleefd... óók om te vergeten... en uit baloorigheid....
(korte stilte).

Totdat de tijding van je engagement kwam... en ik niets bleek vergeten te zijn. Dat
heeft
(glimlach)

m'n jaloezie me wel bewezen.
(korte stilte).

Toen dat voorbij was... ben ik gaan begrijpen, dat 't zoo ook niet ging op den duur....
Ik geloofde ook dat ik nog wel iets voor 'en vrouw zou kunnen zijn... al hield ik dan
ook niet zoo véel van 'r.... En toen ik zóo ver was, ging ik om me heen zien en vroeg
me af wie tenminste eenige ‘waarborgen’ zou geven....
Dat leek zij te doen.... En, - wij mannen denken zoo veel aan onszelf hè, - maar
ik heb werkelijk ook aan háar gedacht..; ik heb de eerlijke bedoeling gehad 'r gelukkig
te maken....
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Maar nee, - 't is 'n vergissing geweest...! Iedereen heeft z'n fouten, zeggen ze, - en
dat is waar natuurlijk, - maar om die fouten te kunnen verdragen, moet je veel van
elkaar houen.... En ik hield lang niet genoeg van haar... zooals later bleek... en zij
ook niet van mij....
MW. VREEDE

(stil voor zich heen).

Ja... ja...
(zij knikt, steeds in haar gedachten).
GREVEN.

Vindt je 't goed, dat ik zoo met je praat? Vermoeit 't je heusch niet te veel?
MW. VREEDE.

Wel nee, - nee....
GREVEN

(stille glimlach).

Je zult 't me nu wel niet kwalijk nemen, - maar toen vooral heb ik niet goed over je
gedacht.... Als je lijdt onder 'en vrouw, - dan ben je zoo geneigd alle vrouwen gelijk
te stellen. Later ben ik wel beter gaan begrijpen, - maar in m'n bitterheid heb ik toen
'en tijd geloofd... dat alles wat ik in jou gezien had, alleen in m'n verbeelding had
bestaan, - en dat jij...
(glimlach)

niet veel minder oppervlakkig was dan me eigen vrouw; - wat ik dan oppervlakkigheid
noemde. Dat je dáárdoor zoo gauw anders hadt kunnen worden tegenover mij....
MW. VREEDE

(stil, hoofdschuddend).

Och, - heb je dàt gedacht..!?
GREVEN.

Ja, - 'en tijd. Na de nieuwe déceptie. En toen ik nog niet kon berusten.
(korte stilte).

Je went aan alles. Ik heb me vrouw aan h'r-zelf overgelaten - ze wou niets liever, en ik ben mijn weg gegaan. En als de kinderen 'r niet waren geweest, dan hadden
we ook wel gauw geen ruzie meer gemaakt.
M'n jongen was me troost. Lieve kerel. Als die 'en moeder had mogen hebben
als jij! Dan zou z'n jeugd ook zooveel gelukkiger zijn geweest. Zoo'n gevoelige,
aanhankelijke jongen.... Ik heb jelie zoo dikwijls vergeleken.... 't Is misschien mal,
maar ik vond 'em soms net 'en kind van jou....
(korte stilte).
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Als jij genoeg van me hadt gehouen.... Of als je 't maar gewáagd hadt.... Dan was
je toch in elk geval gelukkiger geworden....
MW. VREEDE

(zachte glimlach; gestreeld).

Ben je zóó 'an me blijven denken!?
GREVEN

(glimlacht eveneens).

Als ik... ‘gevoelige buien’ had! Die worden minder op den duur. Totdat me' op-eens....
't Is vandaag 'n curieuze dag -!
MW. VREEDE

(stil).

't Is alles al zoo lang gelejen....
(nadenkend, na 'en stilte).

Als je toen niet zoo bruusk had afgebroken.... Ik heb er veel verdriet door gehad....
Toen je weg was en ik wist dat je nooit meer terug zou komen, heb ik me heel erg
verlaten gevoeld.... Zóó erg... dat ik.... Ik heb je wel 'ens willen schrijven....
GREVEN

(stil).

Och, Leida, - wèrkelijk..!?
MW. VREEDE.

Ja, - maar je was zoo... hard geweest; je hadt zulke erge dingen gezegd, - en dan:
zoo wat deed 'en meisje niet,
(glimlach)

niet in die dagen.
(stilte).

Maar als je toen was teruggekomen....
GREVEN.

Is dat waar? Ja. Dat had ik nooit kunnen denken. Dat is nooit bij me opgekomen.
MW. VREEDE

(herhaalt, stil hoofdknikkend).

't Is zoo lang gelejen.... Nee, - maar dat weet ik wel héél zeker. Ik heb 't gehoopt....
Maar je bent nièt gekomen.... En toen er zoo veel tijd overheen ging, en hij toen....
Ik was nog zoo weinig mezelf.... Me ouders waren er zoo vreeselijk mêe ingenomen.
(korte stilte).
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Ik wilde eerst niet, - 'k heb 'm eerst bedankt....
(korte stilte).

Maar dan die verwijtende blikken thuis, en ik.... Och, dat weet je nu....
(korte stilte; zij knikt weer).

En toen ie dan ook weer kwam....
(zij zwijgt; knikt na met 't hoofd).
GREVEN

(stil).

Dus 't is eigenlijk mijn schuld..!? Als ik wat meer geduld had gehad..!?
MW VREEDE.

Nee, - jij hadt niet anders kunnen denken dan je deedt.... Natuurlijk niet....
GREVEN

(nadenkend).

Ja, ja, - ik weet 't nu wel.... Ik hàd meer geduld moeten hebben, - ik had meer
vertróúwen moeten hebben.... Vertrouwen, dat de herinnering aan ons ouwe geluk
ons weer bij elkaar zou brengen.... Ja wel, - ik ben zwak geweest. Mijn eigen
schuld.... 't Erge is, - 't verschrikkelijke, - dat je nu pas tot die overtuiging moet
komen.... Nu alles..., nu er niets meer goed te maken is (korte stilte).

Leida, - wat hàd òns leven anders kunnen worden...! Geloof je dat niet ook...?
MW. VREEDE

(weemoedig-glimlachend).

We hebben gedaan wat we konden -! We hebben ons best gedaan.... Nu kunnen
we rustig afwachten, die paar jaren nog....
GREVEN

(als boven).

Jij misschien, - zeker: jij wel, dat kan niet anders.... Maar ik.... Jij zult tóch goed
geweest zijn voor je man, - en je hebt je kind kunnen opvoeden....
MW. VREEDE.

En jij dan met je zoon -!
GREVEN.

Och, - wat heb ik voor 'em kunnen doen!? Als ie niet zelf die beste kerel geweest
was, dan zou d'r niets van 'em zijn te recht gekomnn in z'n ouderlijk huis.
MW. VREEDE
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(zacht).

Dat geloof ik niet....
GREVEN.

Nee, - van mìjn leven is niets te recht gekomen.
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Als ik jou bij me had mogen hebben, - dan zou er misschien iets goeds van me zijn
gegroeid.... Dan zouen we misschien nu hier samen zitten en dankbaar terugzien
op wat we samen in ons leven hadden tot stand gebracht....
MW. VREEDE

(glimlachend, bijna teeder).

Wat ben je weinig veranderd...! 't Is alof.... Je.... Je kon vroeger ook zoo zijn, zoo
praten....
GREVEN.

M'n ouwe... onvastheid..!?
(plotselinge gedachte, maar toch rustig).

Heeft die je toen misschien aan 't twijfelen gebracht..!?
Mw. Vreede schudt stil, glimlachend 't hoofd; antwoordt niet.
GREVEN

(stil, nadenkend).

Dat kan wel, - ja, dat kan wel....
(weer gewoon; glimlach).

Die was er, in die tijd....
(een gedachte; nu met veel meer nadruk).

Maar je gezondheid!? Je dochter zei.... Ben je heusch niet-goed?
MW. VREEDE

(glimlachend).

De ‘ouwe-dag’...! Jij ziet er wel nog zoo.... Jij hebt je zoo goed gehouen...!
Greven maakt beweging: ‘och kom!’
MW. VREEDE.

Nee wezelijk.... Ja, je bent natuurlijk grijs en.... Ja, dat spreekt.... En och, met mij....
Ik heb hier.... Me hart is niet heelemaal goed, zie je.... Dat is 't.... Dat bedoelde me
dochter.., Antoinette.... En dat is ook al zoo lastig.
GREVEN

(hartelijk).

Dan moet je maar goed oppassen. Want nu we mekaar zoo weergezien hebben, (vroolijk)
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nu nemen we vooreerst geen afscheid meer van elkaar, is 't wel!? Ik mag toch nog
wel es terug komen? En gauw es?
(hartelijk weer).

't Doet me zoo... zoo veel plezier...!
MW. VREEDE

(knikt; vriendelijk).

Ja, natuurlijk. Ik zal niet weten, wat er met me gebeurt! 't Is hier altijd zoo stil.... Ik
zit hier bijna altijd alleen. - Dat zei ik je toch al!?
GREVEN

(opstaand).

Ja, - en.... Maar dan moet je je rustig houen.... Je hebt nu al 'en kleùr! Ben ik nou
waarachtig niet te lang gebleven?
MW. VREEDE

(weg-werpend).

Och wel nee! Ga je dan nu weg?
GREVEN.

Ja, - nee, 't spijt me. Je dochter heeft gelijk gehad...!
MW. VREEDE

(wat nerveus-ongeduldig).

Och nee, - dat kan ik nog wel verdragen. Wacht nu nog even, - ik zal Antoinette
waarschuwen....
(zij zoekt naar koord etc. van electrische schel aan haar leuningstoel; schelt).
GREVEN

(hij neemt de hand van Leida in de zijne; hartelijk).

En nu, na al die tijd, - nu wéten we eindelijk, is 't niet..!?
(opgewekt-doend).

Ja, ja, - de wijsheid komt met de jaren.

Zevende Tooneel.
MEVROUW VREEDE. GREVEN. ANTOINETTE.
ANTOINETTE
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(nog steeds, doch bedekt-humeurig; tot haar moeder).

Wat is er?
MW. VREEDE.

Meneer Greven gaat weg....
GREVEN

(tot Antoinette).

Ja, - ik wilde u graag even goeiendag zeggen. Ik hoop dat 't uw moeder geen kwaad
heeft gedaan.... En als ik wéerkom, - 'k beloof beterschap
ANTOINETTE

(ziet haar moeder aan; haalt even schouders op; tot Greven, kort).

Och u weet...!
(dan:)

Ik zal u uitlaten....
GREVEN.

Dag Leida....
(wil nog iets zeggen; dan alleen:)

Dus tot gauw nog eens.
Mw. Vreede knikt stil tot afscheid.
Greven en na hem Antoinette door deur-achtergrond af.

Achtste Tooneel.
MEVROUW VREEDE alleen.
Zij zit als nadenkend. Plotseling is het als schrikt zij op. Haar oogen staren; dan tast
zij even naar heur hart. Leunt achterover als in pijnen en kreunt kort. Blijft dan stil.

Negende Tooneel.
MEVROUW VREEDE. ANTOINETTE.
Antoinette weer op door deur-achtergrond.
ANTOINETTE

(spreekt al terwijl zij de kamer binnenkomt; zet stoel van Greven op plaats; heeft nog niet
naar heur moeder gekeken).
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Nou, als dat u niet opbreekt...! U weet toch dat u niets kunt verdragen.... U bent toch
waarachtig geen kìnd meer...!
(bemerkend; heftiger).

Zie je, - daar heb je 't nou al...!
(naar heur moeder toe; zachter:)

Wat ìs er!? Is er iets!?
(vat de hand van Mw. Vreede; humeurig weer).

Nou, - u kunt toch wel even antwoorden? Zóo erg zal 't toch wel niet wezen!
(zij schrikt; blijft even roerloos staan; vat haar moeder weer bij den arm; buigt zich
over haar heen; uitgestoten, angstig:)

Moeder!
(weer recht-op en als voren roerloos; tuurt met wijdopen oogen naar het gelaat der
moeder. Met een plotseling, heftig gebaar drukt zij heur handen tot vuisten gebald
tegen heur mond; stoot uit:)

O - O -!!
(ijlt dan snel naar deur-achtergrond).
Antoinette af. Deur blijft open. Het lichaam van Mw. Vreede ligt stil in de oude
leuningstoel.
Doek.

Winter 1907.
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De gelukkige familie,
roman van een gezin,
door Herman Robbers.
Zestiende hoofdstuk.
Croes was er al mee opgestaan - 's ochtends, in de koud-grauwe duisternis - en hij
hield het dien heelen dag - den triest-bleeken, weifellichten morgen door, en den
vroeg al vergrijzenden, killig weg-krimpenden middag - dat heimelijke hopen, dat
onverklaarde, toch zeer wezenlijke, zenuwachtige verwachten van iets bizonders,
iets dat hem plotseling ontroeren en vreugde geven zou - dien laatsten dag van 't
jaar... Hij wist ook wel wat het zou moeten wezen - al trachtte hij, bedrijvig, de
onmiddellijke gedachte er aan te ontwijken, al deed hij lang zijn best het maar vaag
en dof heel achterin zijn innerlijk gemijmer te houden - Theo was 't dien hij
verwachtte... Als bij ingeving had hij dat gekregen - van nacht, terwijl hij wakker lag
- een herlevend vertrouwen in dien jongen, een besef, dat ze toch altijd en ondanks
alles van elkander hielden... En nu, alléén, op zijn kantoor, terwijl hij te werken zat
- afdoende wat nog nóódig was, het allerlaatste van 't stervende jaar -, in 't leege,
ijle, warmtelooze daglicht, dat zonder glanzen wijlde om hem heen, zich zoo vreemd
verspreidde toch boven zijn lessenaarsvlak - waarover zijn schrijvende hand, haast
geen schaduw gevend, bewoog - telkens drong zich die gedachte, door zijn soezende
hoofd, heftig-groeiend naar voren, zoodat hij er klopperig en gejaagd van werd ten
slotte, ongeduldig en onrustig in die onbestemde wachting... Ja, het was bijna zéker,
Thé zou den laatsten dag van dit toch ook voor hem zoo beduideniszware jaar niet
voorbij laten gaan zonder zijn ouders, zijn broers en zusters, even te komen zien,
hun een hand toe te steken - och, en er zou niet veel gepraat behoeven te worden,
- ze begrepen elkander niet, dat was nu eenmaal zoo! - maar een oogenblik zou
dan toch alles weer in orde, het gezin onverbroken, in vrede en... genegenheid
verbonden zijn....
Croes had soms moeite niet op te springen en heen-en-weer te gaan loopen in
zijn kamer... Het mócht niet, hij had nog zoo'n boel te doen....
Niet overdag, nee, dat 's begrijpelijk, zoo zei hij zich tegen vieren, terwijl hij het
gaslicht aan moest steken boven zijn lessenaar, hij heeft nu toch ook z'n werk... en
wáár zou hij heen moeten gaan?... Van avond zal hij komen, van avond, in de
huiskamer, wanneer we allemaal bij elkaar zijn... En Croes werd er bijna vroolijk
van. Een nu en dan trillig weemoedige, maar tevens als oplichtende van binnen uit
verwarmende stemming beving hem, terwijl hij nu verder, in 't stil gloriënde, hem
innig omsfeerende avondlicht bleef doorwerken... Telkens als hij er weer even aan
dacht, aan dat binnenkomen van Theo, voelde hij... éérst 'n oogenblik van bijna
angstige ontroering... maar dan dat zachte, een weinig verwarrende, toch zoo
weldadige..., als van een hand die op zijn hoofd werd gelegd... O! er was wel een
boel beroerds in de wereld, het leven moeilijk, vervloekt lastig dikwijls, benauwend
soms ja..., maar er waren toch ook van die momenten..., van die goede uren..., die
héél véél verzoeten..., en waar je dan weer maandenlang op teeren kunt....
Van avond was er zoo iets te wachten... zulk een óógenblik van geluk....
Croes bleef op z'n kantoor zitten, afdoende al maar, vlug en accuraat, allerlei
kwestietjes, - opdat ze met het oude jaar vergaan zouden - totdat zijn geheele
personeel weg, het Amstelgebouw leeggeloopen was, en donker - behalve zijn
kantoor en de gangen - alleen de chef van de drukkerij nog even aan zijn deur kwam
vragen, of meneer soms nog wat had....
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‘Nee! dank je!’, zei Croes, met opgewekte stem. ‘Nou!... 'n zalig uiteinde, meneer,’
bromde, wat aarzelig en dof, de baas - oude man ook al en vele jaren in dienst van
den Amstel. ‘Dank je, dank je... van 't zelfde hoor,’ gaf Croes terug, en hij knikte er
den chef, éven met vrind'lijke aandacht, bij toe... Een zalig uiteinde.. Het woord was
hem
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voorbijgegaan, licht schrijnend toch... Zaligheid, geluk, voldoening!... Hier op de
drukkerij!... Och, maar daar moest je nu maar niet aan denken!... Wat of hij wel
wachtte, van 't nieuwe jaar... Van den Brugge, de baas, die 't volk zoo goed kende....?
Eindelijk draaide ook Croes het licht op zijn kantoor, op de trap, en in de gangen
uit - hol klonken daar zijn stappen -; opende hij langzaam de zware voordeur van 't
groote, stil-donkere huis... trok die achter zich dicht.... Voor 't laatst alweer, dacht
hij nog even.... En met iets als blijdschap, verlichting, hoop-op-toekomst... liep hij
naar de Keizersgracht.
Ook aan tafel was hij opgeruimd en levendig-spraakzaam, maakte gekheidjes tegen
zijn vrouw, en tegen Jeanne en Noortje, praatte ook een poosje - prettig, joviaal,
als op voet van gelijkheid - met Henk en Bas. Hij verheugde zich op den avond.
Straks kwamen Ru en Loe... Ja!... en dan, wat later... zoo tegen tienen misschien
pas - hij moest er zich vooral niet te veel van voorstellen - zou er wéér worden
gescheld... Hij dacht er nu bijna voortdurend aan, al sprak hij er geen woord over,
al gaf hij ook niet toe aan soezerij....
Allemaal weer even bijeen... Heerlijk toch, dat ze 'r allemaal nog waren, dat er
nooit een groote ramp was gebeurd!....
Zoo opgewekt, luchtig-monter toonde zich Jan Croes, dat het Emma zelfs een
weinig scheen te hinderen. Soms keek ze hem even, wenkbrauwfronsend, aan.
Wat had Jan in-eens? Vorige dagen was hij juist zoo stil en zwaarmoedig geweest.
Terwijl nu toch, de laatste dag van 't jaar, - een ernstigen, eenigszins plechtigen
dag had ze 't altijd gevonden. En vooral wanneer er zooveel in gebeurd is, in zoo'n
jaar, en zooveel akeligs..., dan voel je toch wel iets bizonders. Zij had nu geen
behoefte aan Jan's vroolijkheid, zij begreep het ook niet goed hoe hij zoo zijn kon
in-eens, en het ergerde haar een beetje. ‘Zeg Jan,’ viel ze hem plotseling in de rede,
- wat bruusk, rukkend het groote hoofd óp, en achterover, - terwijl hij met Noortje,
al drukker gekheid te maken zat, ‘ik zou eigenlijk wel lust hebben van avond 'is na'
de kerk te gaan.’
‘Wat zeg je?... Na' de kerk?... Kom, vrouwtje, dat zou ik nou maar niet doen....
Blijf nou maar gezellig bij ons thuis!... Ik zal wel 'is voor je preeken, als je daar
behoefte aan hebt!’
Hij lachte.
‘Och nee, nee... dat 's nou heusch de kwestie niet’, kwam Emma, ietwat kregelig
van toon, ‘maar 't is dan toch oudejaarsavond!... Ik hoor nog wel 'is graag wat... 'n
ernstig woord... zoo'n doodenkele keer, hè?... 'k Dacht eigenlijk dat jij toch ook,
vroeger jaren....’
‘Maar maatjelief’, viel Jeanne sussend in, ‘dat had u dan toch een klein beetje
eerder moeten bedenken.... Weet u wel hoe laat 't is?... Bij zeven!... Eer dat u
aangekleed bent.... En 't is altijd vreeslijk vol, nie-waar, op oudejaarsavond, in de
kerken....’
‘Hm!... ja... dat 's waar....’
Jan praatte weer met Noortje door, en Emma zweeg er verder over. Ze bleef nog
wat stil en abstract, verlegde, zonder aandacht, kleine dingen op tafel vóór haar. 't
Was maar een vluchtige, snel opgekomen neiging van haar, eens naar de kerk te
gaan - reactie op Jan's vroolijkheid -, toch speet het Emma, dat het niet ging
zoo-in-eens.... Och, kerksch was ze nooit geweest, in haar trouwen..., maar zoo'n
enkelen avond kon je 'r toch wel eens behoefte aan hebben, verlangen naar een
goed woord, een ernstige gedachte; 't was de vraag nog of 't wel behoorlijk was,
zooals zij altijd hadden geleefd, en hun kinderen opgevoed, zoo zonder God of
gebod.... Je dacht daar maar nooit aan.... Maar zoo'n avond als je 'n oud jaar in 't
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niet wegzinken voelt en vlak vóór je een nieuw en lang... onafzienbaar... en nog
heelemaal onbekend.... Ja.... Hoe zou 't zijn?... Zou zij weer flink worden, gezond,
opgewekt en ree als vroeger?... Of zou ze misschien...?
Ze was altijd zoo moe tegenwoordig, zoo moe en dof in haar hoofd, zoo trillerig
slap soms in haar leden.... Het zweet sloeg haar telkens uit - van avond ook weer....
Nooit vroeger, bij 't einden van jaren, had
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Emma zich zoo kleintjes en beklemd gevoeld, zoo machteloos...
angstig-verwachtend....
Na 't eten trokken ze naar boven, als altijd, naar de zaal, waar in 't midden de groote,
vierkante tafel stond met het donker fluweelige kleed er over, dat broeiend gloeide
in vurigen gaslampschijn. Jan liet er zijn zware lijf moeiig neer in zijn lagen stoel,
met de krant en een sigaar - zooals hij dat gewoon was -; die sigaar ging dan meestal
uit, terwijl hij zat te soezen en te dutten; hij snorkte soms even, schrok dan óp van
dat eigen geluid, en vroeg met een heeschige slaapstem, of er al thee was.... 'n
Doovige stilte vulde de kamer.... het gaslicht suisde.... Ook ma, met haar werkje stil
in haar schoot, het theeservies rechts voor de hand op tafel, knikkebolde, de oogen
toe.... Over haar zaten de jongens, te lezen, - Bas met de portefeuille voor zich,
fluisterspellend uit een illustratie, tot Henk hem dit verbood met een schop onder
tafel.... Noortje was naar boven; die had altijd ‘nog even’ wat te doen op haar
kamertje; terwijl Jeanne beneden bij de meiden zijn moest, en in de achterkamer
der suite - waar straks gesoupeerd zou worden - om op allerlei orde te stellen....
Toen kwamen, om kwart over achten, Ru en Loe, ontstond een algemeene
opleving, het begin van de avondviering. Noortje kwam haastig trap-af trippen en
met een rokkenzwaai naar binnen. Ook Jeanne liep toe. En Jan en Emma, in-eens
klaar wakker, begroetten hun getrouwden zoon en lieve schoondochter met blijde
en luide, toch nog 'n weinig schorrige stemmen: ‘Zoo, zoo... zijn jelie daar!... Gaat
zitten - hier, kom bij me zitten, Ru.... Hoe is 't met de kindertjes?’
Het was Ru vooral, die, van avond extra, met aandacht en vreugdebewijs
ontvangen werd. Een gewichtige, steeds meer ontziene persoonlijkheid, hij, in de
familie. Het ging hem zoo goed. Als in een omsfeering van succes en welvaart zagen
hem de anderen, Ru met zijn mooie zaak, met zijn nieuwe huis - Ru met zijn kinderen
- en met zijn lieve, zachte, toegewijde vrouw.... Van avond in 't bizonder was hij de
held, het glanspunt in de kamer - om dat mandje champagne, en om de hulp die hij
aan papa verleend had - het verbeeldde wel dat de anderen daar niets van wisten,
maar hij had het zelf aan mama en de meisjes verteld - elk afzonderlijk dan, en
onder diepe geheimhouding. Hij was er te trotsch op geweest om er over te zwijgen.
En hij wilde ook zichzelf zoo gaarne onder de suggestie brengen, dat hém altijd
alles gelukte.... Maar daarin slaagde hij toch niet geheel... Innerlijk voelde hij zich
zenuwachtig en gejaagd in den laatsten tijd.... Hij, die altijd vroeger zoo voorzichtig
was, bedachtzaam voetje voor voetje zette, zich nauwkeurig informeerde..., hij had
zich laten verleiden een groote som gelds te steken in een West-Indische
mijn-maatschappij, de directeuren waarvan hem onlangs - door een toeval! - gebleken
waren hoogst onbetrouwbare lieden te zijn. De aandeelen waren al vrij sterk in
waarde verminderd. Maar gelukkig, het was nog niet algemeen bekend wat 'n
zwendelaars aan 't hoofd der onderneming stonden, de geruchten daaromtrent
konden misschien nog worden tegengesproken, en de koers weer rijzen. Dan was
de zaak gezond, zou hij wel zorgen er uit te raken, zich van z'n aandeelen te
ontdoen.... O, hij zou er zich in geen geval mee ruïneeren!... Maar 't was toch een
angstige geschiedenis!...
Ru ging dicht bij papa zitten, ook in een gemaklijken stoel, maar hooger; zijn
geschoren gelaat bloosde rozig op in het vurige gaslicht; hij was wat dikker geworden
in den laatsten tijd; behaaglijk lei hij zijn armen uit over de zijleuningen van zijn stoel,
en had 't dadelijk met z'n vader over zaken, en over berichten in de krant, terwijl
naast hem, zijn vrouw, over de tafel heen ietwat heimelijk fluisterend, met mama en
Jeanne het laatste huishoudlijke nieuws bepraatte, de laatste stugheden van ‘juf’,
die nu al 'n heelen tijd bij Loe in dienst was, en ofschoon nog altijd de oude, humeurig,
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lastig in den omgang, voor de kinderen uitstekend bleef. Bas zat er naar te luisteren
met open mond.... Juf!... Hij had haar in langen tijd niet meer gezien.... Het ging niet
goed meer, hij voelde het ook wel, het werd langzamerhand te kinderachtig, zoo'n
groote jongen, die altijd nog naar zijn oude kinderjuffrouw loopt. Maar telkens weer,
als
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er over haar gesproken werd, voelde hij die volte en dat geklop in zijn borst, en hij
zou haar graag verdedigd hebben, als hij maar gedurfd had. Juf... haar stem... haar
prachtige vertelsels, het was zijn zaligste herinnering....
‘Toe jongentje, schiet 'is wat op met die illustraties, wij willen ze ook wel 'is zien,
geef mij die fransche maar vast,’ porde Noor hem aan. En opschrikkend, schichtig,
reikte hij haar 't gevraagde blad terstond. ‘Dank je wel,’ zei Noor, met iets
vriendlijk-verheugds. Want er stond een roman in dat blad, waaraan zij bezig was,
een roman, geïllustreerd door Marchetti: mooie, prettige plaatjes, allemaal knappe
heeren en dames, naar de laatste mode gekleed, en converseerend, of elkander
omhelzend, in moderne salons. Het meisje ging zitten lezen... maar telkens dwaalde
haar blik naar die plaatjes af; daar genoot ze 't meeste van; ze droomde er zich mee
terug naar Frankrijk, naar haar pikante vriendin Agnes, haar hoffelijken man, al haar
interessante en elegante kennissen.... God, wat was ze vroeger jaren toch een
schaap geweest!... Wat had ze 'r nog tegen op gezien - hoe heerlijk ze 't ook vond,
om het idee, dat gaan logeeren in Parijs!... Nou, de eerste dagen was 't ook wel
moeilijk geweest, zooveel op te merken en te onthouden.... Maar nú..., ze was er
zoo in thuis geraakt!... En wat wist ze 'n boel, dat ze nooit had gedroomd, o jé....,
als Jeanne het eens allemaal hoorde!... Die was er heelemaal geen meisje voor...
Jeanne, 't idee!... En mama... och, die zou 't immers niet eens begrijpen....
‘Wist u, dat Van der Boom, het kamerlid - u weet wel, die zoo mooi gesproken heeft
voor rijkssubsidie aan die nieuwe stoombootlijn op de West - dat die zoo'n bom
kapitaal heeft zitten in plantages, daar, papa?’
Als Ru tegenwoordig met z'n vader praatte over zaken of politiek, sloeg hij een
toon van rustig gezag aan en had hij een lachje van van vriendelijke superioriteit.
‘Zóó?... Is 't waarachtig?... Hé! Is dat de kwestie!’
‘Ja zeker!... Och, als je zoo'n beetje achter de schermen kijken kan leer je de lui
wel kennen... Dan zie je hoe de wereld eigenlijk in mekaar zit.... De effectenhandel,
daar draait tegenwoordig alles om!...’
‘Ja jongen!’, kwam Croes - en er was lichte bitterheid in zijn stem - ‘wij arme
industrieelen... wij weten daar zoo niet van af... Wij denken tegenwoordig maar aan
niets anders dan hooger arbeidsloon en korter werktijd.... Daar staan we mee op
en daar gaan we mee na bed... dat's onze nachtmerrie.’
‘Ja!... Daar piekert u veel te veel over!... U moest het u lang niet zoo aantrekken....
't Is immers toch nooit goed, bij dat volk!... Och, hollandsche industrieelen!... De
eenige eigenlijke groote zitten in Twente..., en die zijn ook wel verstandiger... die
houden de loonen op pijl....’
‘Weet u wat het is,’ zei Loe tegen mama, en ze dempte haar stem tot het bijna
fluisteren werd, boog zich nog verder over tafel, met een schichtigen blik naar Ru's
pratend gezicht, ‘ze kan zoo slecht met de meiden overweg, dat's eigenlijk het eenige
lastige met juf.... Ik kan 'n boel van d'r verdragen, omdat ze zoo uitstekend voor de
kinderen is... maar de meiden - híj wil 't niet gelooven maar 't is toch zoo - de meiden
loopen om d'r weg.... En dat is zoo lastig vooral bij ons..., begrijpt u wel.... Net heb
je er een, die goed kan koken, of een die tafeldienen kan en zoo....’
‘Och god, praat er me niet van,’ kwam mama met een afwerend gebaar, ‘die
meiden, 't is een ellende.’ Ze dacht aan Anna en Theo.
‘Nou... kom... ma,’ zei Jeanne, opkijkend van het verstel-werkje dat ze ter hand
genomen had - ze hield nog altijd niets van dat gepeuter, maar je kon toch ook niet
leeg zitten, en lezen ging ook niet zoo'n avond als dezen - ‘daar hebt u tegenwoordig
nou nog al niet zoo'n last van dunkt me....’
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‘Nee kind, dat weet ik wel, maar denk ook niet dat ik dat pleizierig vind... dat ik
me zelf niet meer overal mee bemoeien kan.... Jij bent nog zoo jong....’
Eensklaps, met nóg een blik op Ru, en zich zoo ver mogelijk over tafel buigend,
fluisterde Loe: ‘Bent u kort geleden nog bij Thé geweest?... Gaat 't hem goed?...’
Ma schrok. Ook zij blikte schichtig naar
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haar man, knikte dan, maar met gefronsde wenkbrauwen, en wenkend daar niet
over te spreken.
‘Wie wil er nog thee?’ vroeg Jeanne luid....
En er werd dadelijk weer doorgepraat over onbeteekenende dingen. Ook Noor,
die gezellig zijn wou, en niet den indruk maken sterk geboeid te worden, keek nu
en dan van haar tijdschrift op, sprak een woordje mee. Bas zat soezend te luisteren.
De eenige die zich volstrekt niet aan de anderen stoorde, alleen even onverschillig
had opgekeken, toen Ru en Loe binnenkwamen, was Henk. Hij zat, met zijn
ellebogen op tafel, de ooren met zijn vingers toedrukkend, te lezen....
Het duurde zoo ongeveer een uur, dat er weinig verandering kwam in de familiegroep
aan de tafel, niets dan wat kleine gebaren en hoofdbewegingen bij het praten, het
aan- en doorgeven van theekopjes, die klikklakten op hun schotels. Het licht uit de
gloeiende gasbalonnen lei stille glanzen uit over de bloote handen en gezichten,
de blonde en grauwe harenhoofden, het donkerbroeiende tafelkleed en de dingen
daar boven. En allen voelden ze, min of meer bewust, hun dicht-bijeen en tot elkaar
gebracht zijn in die rossig-brandige avondlichtsfeer, voelden ze ook iets van
familie-intimiteit en van de warmte-die-verbindt. Maar tevens wist ieder-voor-zich
voortdurend zijn eigen, diepere, gedachtenleven, dat onrustig was en, als altijd,
eenzaam, in vreemd maar onveranderlijk contrast met die warme lichtsfeer, die
vereenende kamerstemming, met hun gezellig-samen-en-elkander-genegen-zijn.
Ze wisten, de een van den ander, niets van dat eigenlijke zielsbestaan. Jeanne was
de eenige die er een vaag gevoel van had, eenig besef van die scheidende krachten,
een schrik, een afkeer, een angst er voor, en den bewusten wil - hoe vaak het haar
ook, in haar schuwe stugheid, geheel mislukte - door toon en klank van stem het
verbindende te versterken, een macht van gevoel te stellen tegenover die der
heimelijke gedachten. Sterker dan ooit misschien voelde ze dien avond, als taak
een haar opgelegd - haar, die nu eenmaal verder scheen te zien, ernstiger scheen
te leven dan de anderen - den wil om hen allen bijeen te houden, hen hartelijk met
elkander te doen zijn en blijven. Ze had nu spijt van kleine kibbelarijtjes met mama
en Noortje, had wel op willen staan, hun moederlijk over de hoofden strijken, maar
zoo iets ging haar nooit af - ze waren immers altijd allemaal gewoon geweest koeltjes
vriendschappelijk, lacherig of plagerig, zonder warmte van ernstige innigheid, met
elkaar te leven.... Ook speet het haar nu, in-eens pijnlijk sterk, dat Theo er vanavond
niet bij was, en toen ze daarop, als door een ingeving bewogen, het hoofd naar
papa omwendde en toevallig zag hoe zijn onrustige blik de klok op den
schoorsteenmantel zocht, hoe hij daarna weer lachte en praatte met Ru, de asch
van zijn sigaar klopte, z'n langen baard naar voren strijkend, met het van ouds
bekende gebaar - maar dat alles abstract en als werktuigelijk - toen begon ze te
vermoeden wat hem bezig hield... Het viel haar als een drukking op de borst...
Het was kwart over negen, had Croes gezien. Hij voelde zich zenuwachtiger
worden. 't Was anders alles goed, deze avond was goed.... Er dreigden nog geen
onmiddellijke gevaren... Als Theo nu ook maar kwam... Als hij nu maar kwam....
Zoovele jaren hadden ze allen bij elkaar gezeten op Oudejaarsavond. Maar hij
had het nooit genoeg gewaardeerd. Alles had ook altijd zoo gewoon, zoo
vanzelfsprekend geschenen...
‘Kom!’ zei Jan, en hij rukte z'n lijf recht-op, toen de pendule bij half tien stond, Theo
er nog altijd niet was, - hij voelde zich onrustiger worden, wou zich afleiding
verschaffen - ‘de avond is nog lang.... We moesten een spelletje doen met z'n allen.’
‘Hè ja!’ riep Bas, in-eens oplevend en als in begeestering.
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Maar Ru - zonder te letten op z'n jongste broertje - zich behaaglijk langs z'n
geschoren kin strijkend: ‘Zouden we eigenlijk maar niet liever 'n partijtje whisten...
of omberen... aan twee tafeltjes...?’
‘Hé jakkes nee, allemaal samen!’ riep
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Bas weer. ‘Banken! Net als verleden jaar... Weet u nog wel, ma!’
‘Nou dat vind ik ook,’ zei Jeanne, het ventje even toeknikkend met genegen
aandacht - hij had toch altijd iets aardigs, die Bas.., hield hartstochtelijk van de
gezelligheid - ‘wat zegt u, ma.’
‘Hè?... Ja... dat's goed... ik heb er niets op tegen’ - het praten had Emma wat
opgemonterd - ‘maar wat wil-die? Banken?... Met kaarten?... Vinden jelie dat nou
zoo aardig?... In mijn tijd, als jongelui onder mekaar, deden we een gezellig protocol,
of bouts-rimés...’
‘Haha! die moes!’ riep Noortje uit, ‘jongelui onder mekaar!... Dat zijn we nu toch
niet, maatje!... Ik vind ook, laten we maar banken; 'k heb verleden jaar zoo lekker
gewonnen; ik kan 't best gebruiken!...’
‘Zoo, hebben we jou toen nog maar 'is laten winnen?’ riep Croes lachend, ‘nou
maar reken dáár niet op vandaag!... Je bent nou zoo oud en wijs geworden!’
‘Hè pa! Wat bent u toch een plaag!...’
Noor en Jeanne namen nu het theeblad en de kopjes weg, zoodat zich het tafelvlak
effende, strekte, diep-donker, fluweelig gloeiend, tusschen de menschenlijven. Croes
stond op, liep met eenige drukke haastigheid de kamer door, om nieuwe sigaren te
krijgen en lucifers. kwam dan óók op een gewonen stoel aan tafel zitten, geanimeerd
naar 't scheen. De kaarten werden te voorschijn gehaald, de fiches verdeeld. Ru
moest de bank maar houden, vond papa, hij was nu eenmaal de bankier van de
familie. En de oudste zoon, glimlachend, trotsch vergenoegd, gaf handig rond de
eerste kaarten, voor het ‘vingt-et-un’, roepend met een voor de grap
krakerig-gemaakte stem: ‘Mesdames, messieurs, faites vos jeux!...’ Allen trokken
ze hun stoelen tot vlak voor tafel, en Bas schoof zich dicht naast Noor - blij dat hij
naast haar zat; Noor hielp hem in zulke gevallen altijd, en vriendelijk, zonder te
plagen....
Druk bezig, als in het spel verdiept waren ze nu spoedig. De verschillende figuren
van het bankspel, het vingt-et-un, onze, rouge ou noir, lansquenet - er waren er nog
méér! - wisselden elkander af, schijnbaar, want eigenlijk was 't telkens weer hetzelfde:
raden..., éven kansen-wagen en dan een keus doen - een oogenblik van spanning!
- dan winnen en z'n inzet verdubbeld zien óf dien zien weggraaien.... Gissen en
grissen, naar kaarten en fiches... elk op zijn beurt..., de ronde langs, vrij eentonig....
Maar ze merkten die eentonigheid niet, beziggehouden, geboeid door de kansen
van het spel, de jongsten waren al gauw wat opgewonden.... Een druk gedoe dan
over de tafel heen, een ijverig grijpen - 't fluweelige kleed plooide 'r telkens van op
- een voortdurend geroep en gelach - gejuich van Bas! - om eigen winst of de
teleurstelling van anderen.... Bas moest iedere minuut verboden worden - hij was
weer eens ouderwetsch, vond papa - om zijn schreeuwen, 't onrustig ritten op z'n
stoel. Hij begreep het spel eigenlijk nooit geheel en al, maar Noortje hielp hem zoo
leuk, en hij won, wón voortdurend, had een hoopje fiches voor zich liggen; veel
ronde en kleine vierkantjes waren er bij, en die golden véél!... Stilletjes, met
ingehouden pret, zat ook Henk te winnen; hij stopte de verworven fiches telkens in
zijn doosje weg; zoo kon niemand weten wat hij won.... Het waren papa en mama
die de grootste verliezen leden. - Croes speelde achteloos, keek om de paar minuten
naar de klok, zat lang te peuteren aan zijn sigaar, die inbrandde; en ook Emma
raakte telkens abstract, ze streek zich dan over het voozigslap, rood-opvlekkende
gezicht en vervolgde telkens midden-onder het spel haar gesprek met Loe, over
winterkleeren en over juf en de meiden en allerlei gescharrel en viezevazen bij
anderen, waar ze van gehoord had - het kostte haar soms moeite daarbij precies
uit te duiden wien ze bedoelde, niet in de war te komen met de familierelaties....
Noortje deed roekeloos; ze had haar heelen voorraad fiches al versnoept, een
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leening gesloten bij de bank; toch speelde ze altijd maar weer hooger, om 't verlorene
snel te herwinnen; ze kon het waarachtig zoo goed gebruiken... 't geld....
‘Faites vos jeux, faites vos jeux!’ riep telkens Ru - hij, de bank, won langzaam,
maar als stelselmatig; hij deed alsof hij dat
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doodgewoon, niet meer dan natuurlijk vond, maar innerlijk was hij er kinderachtig
trotsch en blij mee - een goed voorteeken, dacht hij. ‘Zie je nu wel... zie je nu wel
dat ik altijd geluk heb’ zei hij zachtjes tegen z'n vrouw terwijl ze hem even aanzag,
glimlachend, ietwat weemoedig - ze sloot een oogenblik haar oogen. - ‘Faites vos
jeux! - Opletten Jeanne!... Wil je nog een kaart?... Toe kijk dan, let nou toch op je
spel! We zitten hier niet onder naaimeissies, wat zegt ú, pa!... Nog een?... Asjeblieft!...
Nog eentje?... Dood, dóód!... Geef maar hier je inzet, ajakkes wat 'n poover beetje
weer!... Jij bent toch een waaghals hoor!...’
‘Een hals tenminste’, kwam Henk zachtjes, zonder opkijken. - Hij kon ondanks
zijn zwijgzaamheid zulke gezegden soms niet terughouden. - Jeanne deed of ze 't
niet had gehoord; ze rees juist op om eens te kijken naar den bisschop, die te trekken
stond naast het buffet. Ze proefde ervan met een lepeltje. ‘Hij is goed, hoor’, riep
ze. ‘Noor, help jij 's even, wil je?’ En ieder kreeg een dampend glas-vol van den
geurigen, troebel-donkerrooden wijn voor zich....
Dit gaf een paar minuten pauze - maar Bas drong al gauw, en luid roepend, op
dóórgaan aan.
En al drukker, driftiger werd het spelen daarna, ál sneller gingen de beurten rond,
ál gretiger gristen de jongenshanden naar hun winst; de hoofden werden rooder en
glimmend in de gaslichtgloeiing; allen deden ze nu geanimeerd mee; Croes alleen
raakte meer en meer afgetrokken en onrustig, zweeterig warm ook hij, maar van
onrust en spanning vooral. Hij had de deur een eindje open laten zetten, ofschoon
dit kou gaf aan de voeten; telkens keek hij nu naar die deur.... Hij wou er niets van
zeggen - 'k ben er zelf over begonnen, bedacht hij zich - maar eigenlijk was het hem
onaangenaam geworden, dat ze zoo druk en luidruchtig-vroolijk te spelen zaten, te
dobbelen feitelijk, terwijl Theo elk moment kon binnenkomen - die had natuurlijk z'n
zorgen - er moest dan toch een oogenblik van ernst zijn..
‘Kom jongens, zouden we 't spel nou maar liever niet staken’, had hij al een paar
maal gezegd, ‘'t is al kwart voor elven!...’
Maar ‘nee, nee!’, riep Bas, en Henk, met glinsteroogen: ‘nog één rondje’ - hij was
toch eindelijk ook wat opgewonden geworden; de laatste keeren had hij verloren;
dat moest nog even teruggewonnen worden!
Ook Emma zuchtte nu: ‘Hemellief ja!... hoor 'is... ik schei d'r uit.... Je wordt d'r suf
van... hè!’
‘Die aap van 'n jongen schreeuwt ook zoo’, zei Ru wrevelig; het speet hem ook
al op te moeten houden....
Maar men staakte nu dan toch. Er werd afgerekend. Vier fiches golden een cent.
Ru stak met een vergenoegd gezicht eenige kwartjes en dubbeltjes in een vestzakje
- ‘dat is goed voor de fooi straks’, zei hij om zich een houding te geven. Het geld
was trouwens gedeeltelijk van hem zelf, immers van zijn vrouw afkomstig, bedacht
hij zich; want Loe had constant verloren, 't zelf amper merkend.
Bas gaf z'n gewonnen geld aan Jeanne te bewaren. Daar, wist hij, was zijn oudste
zuster nu weer beter voor....
En terwijl de gesprekken dan weer voortgezet werden, wat drukker, en
verward-lacherig, in de opwinding nog van 't spel, in de warmte van de hoofden tusschen papa en Ru, Emma, Loe, Noortje -, terwijl Henk en Bas na te kibbelen
zaten over de uitrekening van hun winst - Henk was jaloersch en valsch, daar Bas
toch ten slotte nog meer had gewonnen; stil dan toch, jongens! riep Jan een paar
malen, boos - terwijl de kleine wijzer op de pendule nu bijna was genaderd het
midden van XI.... liep Jeanne de kamer uit om eens even te kijken of alles in orde
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was, in de achterkamer der suite, of de meiden goed gedekt en niets vergeten
hadden.
Alléén daar, in de stille binnenkamer, alleen bij de gedekte ronde tafel, die glansde
proper en wit in 't licht uit de matglas ballonnen, waarin ook het durende suizen was,
als besloten..., alleen daar even nu na de verwarrende drukte van den praat- en
speelavond,... was het Jeanne alsof ze zich terugvond... Ze greep naar haar hoofd;
wat doffe, drukkende
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pijn had ze daar; een band om het voorhoofd, vlak op de oogkassen. Hè, zoo'n
avond ook.... Ze voelde zich als door aandoeningen bestormd, versuft van denken...
Ze had duidelijk gemerkt dat papa aan Theo dacht, aldoor naar de klok keek; hoopte
hij dat de jongen nog zou komen?... Kom, wel neen, zij geloofde het nooit... Och
papa, wat kende hij zijn kinderen toch weinig; altijd dacht hij maar weer dat ze waren
als hijzelf!... Toch, het was niet onmógelijk, dat Theo..., maar, God! daar kon ze
bijna niet aan denken, het verwarde haar te veel; wat zou dát pijnlijk zijn!... hoe kón
pa naar zoo iets verlangen?... Och, misschien verlangde hij ook juist niet, maar was
hij bang, evenals zij zelf... Ja, ze moest daar wat aan doen, het ging zoo niet langer,
ze was vanavond vast besloten naar Theo toe te gaan - stilletjes, niemand zeggen!...
Misschien dat die Anna ook al 'n beetje beschaving had geleerd... In elk geval, het
moest in orde komen... het drukte te veel.
Als een moeder over de anderen voelde Jeanne zich, als een moeder, ook over
mama... Maar in-eens, terwijl die gedachte in haar opkwam, voelde ze tranen zwellen
in haar keel; de hand aan haar voorhoofd zakte tot voor de oogen, en ze snikte
even... Een moeder, maar nooit een échte!... o, liefde, liefde!...
Alweer een oudejaarsavond!... Haar jeugd verging....
Het was kwart over elven toen de familie, het trapje af, de witte, helverlichte corridor
door, naar de binnenkamer trok om te soupeeren. Zelfs nog onder dat loopen in de
gang praatte Ru tegen zijn vader, opgewekterig, over zaken-nieuwtjes. De oude
Croes, met de hand in den baard woelend, gaf korte, aarzelige antwoorden,
verstrooid....
Ofschoon er natuurlijk ook een haard brandde in die binnenkamer, was het er
veel killer dan in de zaal; toen ze binnengekomen waren, zich om de witte tafel
hadden neergezet, verstillend nu, ontstond er een algemeen gehuiver. Croes wreef
zich de handen, klopte zich op de borst. ‘Het is bepaald een boel kouder geworden
buiten,’ zei hij. ‘Ja, ik g'loof ook, dat het vriest’ antwoordde Ru. ‘De wind was van
middag al zoo koud,’ kwam Jeanne, ‘en de lucht helderde op, er waren sterren’...
‘Noord-oost is de wind,’ zei Henk....
En een oogenblik waren hun aller gedachten bij dat buiten-zijnde, even hadden
ze er een voorstelling van, van den winternacht, de fijne strakke koude die boven
de gracht stond, en boven de huizen, een vage aanvoeling van die wijde oneindigheid
der duisternissen en van hun zitten-hier, klein-knusjes bij elkaar, binnenskamers in
het licht der gaslamp... Ze luisterden... En juist op dit oogenblik bonsde er buiten,
een paar malen achtereen, iets zwaars neer, met doffen schok... ‘Hoor 'is!... Ze
schieten al!’ zei Bas. En strak turend in de richting waar dat geluid van daan gekomen
was, luisterde hij, met open mond, of het zich niet herhaalde, eensklaps droomend
van oorlogsverhalen, met vreeselijke gevaren, waarvan hij gehoord had op school...
En hij rilde even werd vagelijk angstig..., met zooveel geheimzinnigheid, sombere
dreiging, hadden die schokken uit het nachtelijk buiten hem beroerd....
In 't helle licht, op de witte tafel: de oesters - het groote rond-houten bord, waar
ze netjes op lagen uitgelegd en gestapeld... in stille, kalkige glimming... want niemand
greep er nog naar....
‘Kom! vooruit jongens! Tast toe hoor, ze staan er voor!’ riep Croes dan in-eens,
overdreven luid-joviaal, als had hem gehinderd die stemming van huiverende
luistering. En hij gaf het voorbeeld. Het smullen begon. Hij en Emma, Ru en Noortje
aten van de oesters; voor de anderen, die er niet van hielden, stond een haringsla
gereed en boterhammetjes met ossetong en cervelaatworst.
Ru, handig in die dingen, maakte de eerste flesch champagne open, voorzichtig,
zoodat de kurk er zonder knal afging - zoo'n flesch laten knállen, dat deden de
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burgerlui! -; en vlug schonk hij rond..., stootte dan, overmoedig lachend, aan met
papa en mama, op zíjn voorspoed-in-zaken, háár welzijn!...
Maar Croes ging er niet met aandacht op in. ‘Dank je!’ zei hij, ‘hè! 't is hier nog
bliksems koud hoor!’ Er was ongeduld in z'n stem. ‘Jelie hadt beter moeten stoken
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voor we hier kwamen. Henk! Jij zit daar 't dichtst bij de haard..., stook is op, vent!’
‘'t Was achter ook wel bizónder warm,’ kwam Emma, zachtjes - zij leek vermoeid.
Haar vlekkig-roode-en-blauwe wangen, voozig slap, waren zweet-bepareld.
‘Ja... en dan met die heete bisschop’, zei Jeanne, bezorgd naar haar moeder
kijkend, ‘past u maar op, ma... 'k zou maar niet veel van die champagne drinken...
'k weet niet of dat nou wel goed is tegen den nacht....’
‘Gunst kind, ik heb er m'n lippen nauwlijks aan gehad.... Maar 'k moet er toch wát
bij drinken.... Geef me dan maar 'n beetje water..., m'n lippen zijn als zand zoo
droog!’
Langzaam braken ze de oesterstapel af, slobberden de beesten binnen, klikten
de schalen op hun bordjes neer; Bas smulde van de haringsla, vroeg om nog een
beetje. Maar 't praten wilde overigens niet vlotten. Telkens vielen er stiltes tusschen,
waarin enkel wat eet- en drinkgeluiden, het klikkeren van de oesterschalen, en - nu
en dan - van buiten, een schot. Het was telkens Croes die weer het eerst iets zei,
als kon hij de stilte, het wachten niet verdragen; zijn stem klonk dan luid, maar niet
vroolijk meer.
‘Gaat die pendule hier wel goed?’
‘Ja zeker, pa,’ zei Jeanne, ‘er wordt geregeld naar gekeken. Ziet u maar op uw
horloge, 't is precies tien minuten over half....’
‘Ja... je hebt gelijk....’
Waar bleef die jongen dan toch.... God, waarom kwam hij nu niet.... Als hij in 't
geheel niet zou komen... nou dan was het ook... voor het vervolg.... Maar hij had er
toch den heelen dag zoo'n sterk voorgevoel van gehad... hoe kwam hij daar dan
aan.... O, 't kon ook nog best.... Hij had misschien het een en ander te doen gehad
van avond... of hij had met z'n vrouw, bij háár familie.... Zou-die waarachtig? Arme
kerel!... Maar voor twaalven zou hij nog wel even aankomen.... Hij wist hoe z'n vader
daar aan hechtte.... Hij zou komen, ja, hij moest komen.... O, nooit had Croes zoo
sterk ondervonden dat hij dát niet missen kon, dat gevoel van door zijn kinderen
geliefd te worden... met hen samen leven in genegenheid..., hij kon er niet buiten....
Zou Emma nu niet aan Theo denken?... Zou zij hem niet verwachten? - Croes keek
naar haar. Het was niet te merken. - Zij hield toch ook dol van dien jongen.... God,
wat 'n aardig ventje was die Theo, toen hij klein was, zoo'n kind van 'n jaar of vijf,
zes, met die lange krullen nog!... Nou ja, Emma, die had er misschien niet zoo'n
behoefte aan - zij kwam er immers wel aan huis.... Maar hij, Croes, hij had den
jongen nu in een groot half jaar heelemaal niet gezien!...
En de anderen, Ru, Jeanne, zouden die niet aan hun broer denken van avond....
O Jeanne zeker wel.... Die keek hém ook telkens aan.... Dag kind... Ru? hè? och
nee.... Enfin, toch beter zóó dan dat-ie weer uit z'n humeur was.... Ja, 't was vreemd,
maar hoe goed het dien oudsten zoon van hem ook ging... Croes voelde dat hij
dieperin eigenlijk nog meer van Theo hield.... Gek! de jongen had het er waarachtig
niet naar gemaakt....
Kwart voor twaalven... dertien minuten... God-och-god, kwam hij nu maar!
Ook de anderen keken nu herhaaldelijk naar de klok en hun gezichten verstrakten
zich; de stilte die telkens ontstond, en groeide, deed hen aan als de plechtigheid,
waarmee het oudejaar verdween.... Er waren nu telkens zulke doffe bonzen buiten....
En een ver getoeter en snerpend gehuil, van stoombooten, dat nog wel eens
wegstierf... maar aanstonds weer begon... een angstig, onheilspellend geluid....
‘Wat voor booten zouden dat nu zijn,’ vroeg Emma, zenuwachtig heesch, ‘die in
't IJ? Zou je die hier kunnen hooren?’
‘Welnee, ma’, lachte Ru, de eenige die nog doorat en volkomen op zijn gemak
scheen te blijven,, dat 's hier uit de Amstel.... Het IJ is veel te ver...!
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‘Nou, 'k weet het toch nog niet’, kwam Noortje - ongewoon ernstig ook zij - ‘zulke
zware geluiden geloof ik niet dat de Amstelbooten kunnen maken. Hoor 'is! 't Lijkt
wel een misthoorn.’
Ze wisten terwijl allemaal, dat ze ditzelfde
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twistpunt iederen vorigen oudejaarsavond al hadden bepraat....
Vijf minuten voor twaalven kon Croes zich haast niet langer beheerschen. ‘'t Is
toch, verdomd’... zei hij vreemd zwaar, en zweeg weer, kon niet verder, een prop
schoot hem vast in de keel. De anderen keken hem allemaal even aan, schichtig,
geschrokken; die paar woorden hadden een zoo diepen klank gehad.... Croes
begreep dat hij door moest gaan, overwon zich. ‘'t Is toch jammer, dat we... niet....’
Toen stokte hij opnieuw, en, zich aan zichzelf ergerend, sloeg hij met z'n vuist op
tafel: ‘Verdomd nog 'an toe!’, riep hij uit.
‘Wat is d'r toch?’ vroeg Emma, angstig.
Maar Jeanne, in-eens alsof ze met hem alleen was zoo vertrouwelijk en innig,
‘Kom vadertje, denk nou maar niet aan nare dingen.... Kom... drink 'is!’ Ze schonk
hem een glas water in, zelf bevend; maar Croes greep naar zijn glas champagne,
dronk dat in een teug uit.
De anderen, min of meer verwonderd en beklemd, zeiden niets; keken even naar
papa, dan elkaar aan, met opgetrokken wenkbrauwen.
Daar begon buiten weer het schieten, het getoeter en gehuil, alles tegelijk nu.
‘Zoo zal-je geen klok kunnen hooren slaan’, zei Noortje.
‘Stil kind!’, wenkte Emma, gejaagd, luisterend met vooruitgestoken hoofd.
Op eens begon toen de pendule, snel achtereen, ping-ping-ping-ping-ping... twaalf
helle tinkjes....
Allen waren ze opgestaan. Ook Croes, met zijn glas, opnieuw gevuld. Zijn hand
beefde en de wijn, in kleine geutjes, plaste neer op het schaaltje met citroenen,
heilig geel in het brandige licht.
‘Nou moeder, vooruit dan maar weer’, bromde hij, had moeite zich staande te
houden; z'n knieën knikten; het was hem in-eens of hij al de ellende van de laatste
jaren dicht om zich heen wist; een angst en heftig voorgevoelen van naderend onheil
had hem aangegrepen....
Maar Emma, huilend klein vrouwtje nu, scharrelde naar hem toe, en hij drukte
haar tegen zich aan, klopte haar zachtjes op den rug....
Toen voelde hij ook de handen van zijn kinderen, en zag hun jonge gezichten in
het lamplicht, hoorde hen ernstig, en met trekkingen van ontroering, zeggen van
veel geluk... veel voorspoed en geluk....
‘Nou hoor, heil en zegen, allemaal!’ riep Ru, met harde stem, lachte en dronk zijn
glas uit.
‘Vadertje... veel geluk!...’ fluisterde Jeanne, gaf hem een bevenden zoen, in zijn
*)
baard.

*)

Hier eindigt ‘De Gelukkige familie’. Binnenkort echter zal een vervolg op dezen ‘roman van
een gezin’ in dit tijdschrift verschijnen.
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Troosteloozen
door Th.B. van Lelyveld.
I.
Voór het Hôpital de la Charité, aan de Rive Gauche, staat 's avonds laat een groepje
menschen bij een klagend, armoedig, oud vrouwtje, met smalle, schonkige
schoudertjes waarover een lange versleten mantel afhangt in groote, donkere
plooien. Gebogen leunt zij tegen den hoogen, vaal-grijzen hospitaal-muur en zij
schreit met zachte snikjes, mummelend allerlei woorden en zinnetjes, nauw
verstaanbaar. Zij schijnt een heel groot verdriet te dragen.
Een politieagent maant haar om minder luidruchtig te zijn, ze mag daar ook niet
blijven staan, ze moet dóorloopen.
‘Mais pourtant, je ne m'en irai pas,’ antwoordt ze heel beslist, ‘je resterai, oui, je
resterai jusqu'à qu'on m'ait rendu le bras qu'on m'a volé là-bas’ en ze wijst naar het
donkere, sombere gebouw.
Verwonderd kijkt men haar aan, men begrijpt haar niet, en aldoor schreiende
vertelt ze toen:
‘Oui, on m'a mis une corde au cou, comme à une bête et on a coupé mon pauv'
bras en ne me laissant qu'un tout petit bout.’
Snikkend schudt ze den wijden mantel open, waardoor het overgebleven stompje
even zichtbaar wordt. Arm vrouwtje! nu begrijpt men, ze is zeker zoo wanhopig
omdat ze broodeloos is geworden Enkelen halen de porte-monnaie uit den zak,
willen helpen met een paar franc. Maar neen, geld verlangt ze niet: ‘je réclame mon
bras, m'sieu, mon bras qu'on m'a volé.’
Toen merkt iemand troostend op dat het toch om haar bestwil was dat men den
arm had geamputeerd, waarschijnlijk om erger ziekten te voorkomen.
‘Mais non, m'sieu, non, on me l'a volé, comprenez donc bien: on... l'a... volé, et
c'est le docteur Combard qui est le faucheur, le docteur Combard!’
In haar verontwaardiging over die willekeurige, onrechtmatige daad snikt zij het
harder uit, waanzinnig ook van kommer en verdriet, verwenschend en vervloekend
den man die onnoodig haar zóo verminkt, zóo ongelukkig heeft gemaakt.
Het kringetje voorbijgangers dat, half uit nieuwsgierigheid, half uit belangstelling
staan blijft, groeit steeds aan; medelijdend luistert men naar het jammeren van dit
beklagenswaardig wezen, maar men voelt zich machteloos om te helpen en te
overtuigen. Zij zelve begrijpt niet dat er niet één is onder al die omstanders die in
het hospitaal durft te gaan om haar afgenomen arm terug te eischen. Zij was er zelf
al geweest, zooeven, maar de portier had haar gevraagd of zij gek was en die
ellendeling had de hooge poortdeur hard weer toegesmeten. Het scheen dat al die
menschen om haar heen meedoogenlooze lafaards waren, en zij stonden maar te
kijken met uitgestrekten hals en groote, domme oogen. Ze vroeg toch niets
onredelijks? was het geen heel natuurlijke vraag die ze deed? maar niemand
antwoordt en zuchtend schudt ze haar hoofd; de losse haren hangen over de
ingevallen slapen en heel zacht kreunend jammert ze in zich zelve:
‘Que suis je malheureuse, - je n'ai plus rien au monde - pas de famille - pas de
jeunesse, pas le sou et maint'nant je suis une vieille peau infirme - on m'a volé mon
pauv'bras....’
De agent van politie voelt wel medelijden, maar hij vergeet toch zijn plichten niet;
op een vriendelijken, troostenden toon spreekt hij het bedroefde vrouwtje nogmaals
aan, heel gemoedelijk nu. Was het niet beter dat ze maar naar huis ging? en daarna
vertrouwelijk zijn breede hand op haar magere schoudertje leggend zegt hij:
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‘Eh bien, ma pauv' femme, allez vous coucher et revenez demain matin.’
Aandachtig heeft ze hem aangekeken, denkend dat hij een bevredigende oplossing
zou geven, maar wat wil de vent, moet ze naar huis gaan? Ontkennend schudt ze
het gebogen hoofd, ze kan haast niet meer spreken van zenuwachtig snikken en
bijna onverstaanbaar hakkelt ze:
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‘Je n'ai pas de domicile et... demain matin... demain matin... je s'rai peut'êt' morte.....’
De agent loopt wanhopig door, hij heeft den moed niet haar met geweld tot
heengaan te dwingen.
Ze kijkt hem na, dien man met zijn uniformpet en wapen, wat was hij vriendelijk
zooeven, maar toch beschouwt ze hem als een vijand, als een handlanger van dien
dokter die haar noodeloos zóo ongelukkig heeft gemaakt. Met haar mantel veegt
ze haar tranen weg en spottend zegt ze tot de omstanders:
‘V'là la vache, il restera là pour me guetter,’ dan in een opwelling van haat
schreeuwt ze hem sarrend toe: ‘et je ne m'en irai pas, entends-tu, je ne m'en irai
pas, je resterai, quoi! je veux ravoir mon bras!’
Eenigen uit het publiek beproeven nogmaals haar te kalmeeren, te troosten, moed
in te spreken, maar dit alles richt niets uit, want in haar waanzin blijft zij halsstarrig
gelooven dat, als een der omstanders er om gaat vragen men daarbinnen toch
eindigen zal, met haar den afgezetten arm terug te geven, daarom is haar eenig,
smeekend antwoord:
‘Mais quoi donc, qu'est-ce-que ça me fait? je n'ai plus de bras, mais rendez donc
mon bras, il est là dans l'houstot, cherchez le, je vous prie...’
Een heer met hoogen hoed en verlakte schoenen, vergezeld van een mooie,
jonge vrouw, elegant in een lichte, geplisseerde japon, met daarover een boa van
donker bont, komen ook even kijken, even maar, want al heel gauw zegt hij:
‘Allons chérie viens, c'est trop triste,’ en met chérie aan zijn arm stapt hij door in
vluggen pas.
Het kleine gebogen menschje tegen den hoogen, donkeren muur, kijkt even op,
ziet ze na, de weelde en de jeugd, en jammerlijker en aandoenlijker dan te voren
snikt ze, snikt ze al maar door, al maar door....

II.
In het Palace Hôtel aan de Champs Elysées, 's middags op het theeuur. De groote
middenzaal is vol bezoekers en een aroom drijft er van allerlei odeuren die
vervluchtigd zijn tot éen algemeenen geur van veel mondaine vrouwen bij elkaâr.
Geen plaats is onbezet.
Roodgerokte Tziganen spelen langoureuse melodieën en het electrisch licht,
tintelend uit ontelbare kleine ballons en neerstralend over de kleurige toiletten van
Worth, Doucet en Beschoff-David, geeft aan het geheel een vroolijke, feestelijke
schittering.
In bekleede rieten bergères zitten heel behagelijk de rijk gejuweelde echtgenooten
van Amerikaansche millardairs en het gelukkig gevoel van voor eenigen tijd het
prozaïsche dollarland te hebben verwisseld voor het genotrijke, weelderige,
hypnotiseerende Parijs, brengt een tevreden lachje om hun mond, de glimlach van
da Vinci's Monna Lisa.
De haute cocotterie zit aan kleine ronde tafeltjes naast de beau-monde, of loopt
er voor en achter langs, ruischend in soepele robes Louis XV of Empire, met
garnitures van zibeline en broderies van vieil or, het hoofd gekroond met zwierige,
hoog gepluimde hoeden. Heel voornaam en zelfbewust kijken ze om zich heen, de
sensueele, karmijnroode lippen trotsch geplooid als Infantes van Velasquez.
In de volle voorhal, met meest flaneerende heeren, vind 'k nog een plaatsje op
een der lange sofa's langs den wand en ik kijk mee met de anderen naar de
bekoorlijke elegance die komt en gaat. Maar ik word spoedig afgeleid.
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Een jongmensch in toilette de ville, spreekt een heer aan, naastme, een jongen,
tengeren, fijn gebouwden man van een zeldzame aristocratische voornaamheid.
Wel heeft hij iets weemoedigs in zijn oogen, maar zijn kleine blonde knevel is
zorgzaam opgestreken en door een bouquetje violets-de-Parme op de fluweelen
kraag van zijn overjas heeft hij een vroolijke noot gegeven aan zijn geheel donkere
kleeding.
‘Eh bien, Edmond, ça va?’
‘Non mon cher, je suis toujours souffrant.’
‘Comment, tu ne te sens pas mieux? la campagne ne t'a pas fait du bien?’
- Si, mais pourtant... c'est comme je te le dis....
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Zijn lippen beginnen te beven, de blauwe, sombere oogen worden vochtig, onrustig
en zenuwachtig grijpt hij met zijn handen dan hier, dan daar. Neen, hij is eigenlijk
niets beter, hij is heel, heel slecht en langzaam zou zijn kwaal hem wel ondermijnen
en verteren. Hoe kon er ook hoop zijn op beterschap, waar die ziekte in het bloed
zat van zijn geslacht?
Hij kwam hier afleiding zoeken, maar nu wordt hij onwillekeurig weer herinnerd
aan zijn akelige ziekte, met al het triestige, het pijnlijke van wat nog komen moest,
al dat vreeselijke wat hem nog te wachten stond. Hij huivert even, zijn voorhoofd
fronst zich en ineens komt er iets ouds in zijn overigens nog jonge trekken.
De ander begrijpt, hij heeft er spijt van dat hij Edmond gestoord had met zijn
vragen, hij zou hem daarom zoo graag weer wat opvroolijken en hij zegt hem dat
hij hier niet zoo alleen mag blijven zitten, heel aanmoedigend voegt hij er aan toe
dat hij mee moet naar de groote volle zaal, waar het druk is en vroolijk, hij zou wel
een gezellig plaatsje opsnorren.
Edmond luistert, een kleine schittering komt in zijn oogen, ja, 't is goed, hij zal
meegaan. Met veel inspanning en moeite richt hij zich op, want hij wil niet geholpen
worden, om de omstanders niet. Maar na een paar kleine passen, geleund op zijn
stok, beginnen zijn beenen en zijn handen te trillen, dan een stap achteruit gaande,
valt hij plotseling achterover op de sofa, vermoeid, zwaar hijgend, trillend en
sidderend nu over heel zijn lichaam; krachteloos hangen zijn armen en zijn droeve,
melankolieke oogen glazen star en recht voor zich uit.
Na een poosje fluistert hij heel zacht:
‘Laisse moi seul mon cher et ne te chagrine pas - va, là-bas, dans la grande salle...
tu retrouveras de la gaîté... près d'une compagne joyeuse et jolie... très jolie....’
Dichtbij, tusschen een groepje heeren, klinkt een gulle vrouwenlach; in de verte
zoemen de violen.

Boekbespreking.
Nico van Suchtelen, Quia Absurdum, roman, versierd door G. Brender
à Brandis, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen, 1906.
‘Roman’.... Het staat er!, zou Multatuli hebben uitgeroepen - ik kan het niet helpen,
maar dit is niet de eerste keer, dat ik, bij 't lezen in dit boek, aan Multatuli denken
moet, en niet aan zijn beste eigenschappen - roman, ‘versierd’ door G. Brender à
Brandis - het staat er!
Een zekere Arthur schrijft aan Minka, zijne geliefde, over hun beider vriend Odo,
na diens dood. Hij schrijft over de dagen, die hij met dezen jongen man heeft
doorgebracht. Hij lascht daarbij telkens in gedeelten uit Odo's dagboek en uit zijn
brieven. Zoodoende is hij in staat eigenlijk Odo's kompleete levensgeschiedenis te
geven, want toevallig heeft Odo in brieven aan het meisje Elsi veel verteld uit zijn
leven vóór hij met Arthur omging. Een doeltreffende methode dus. Alleen, daar de
heeren Arthur en Odo precies denzelfden stijl van schrijven blijken te hebben, is het
niet overal terstond duidelijk, wie van beiden aan 't woord is. Ook overigens is het
wel eens moeilijk na te gaan welke eigenlijk de juiste verschillen zijn tusschen de
persoonlijkheden Arthur en Odo, evenals tusschen het door hen beiden beminde
meisje Minka en haar zuster Martha, want geen dezer persoonlijkheden staat ons
eenigszins omlijnd en helder voor oogen; vaag en dof zijn zij gebleven, voor mij
althans, tot het einde toe. Het zijn dan ook eigenlijk niet zoo zeer persoonlijkheden
als wel gepersonifieerde gedachtecombinaties, sprookjesachtige, halfsymbolieke
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wezens. Dit zelfde kan men niet zeggen van de ‘bij-personen’ in het boek, van den
‘profeet’ Olthoff, van Albertus, van Remi en de meeste andere bewoners der
communistische kolonie ‘Harmonie’. Maar ook alleen deze laatsten zijn eenigermate
objectief gebeeld; de andere, de hoofd-personen, enkel, subjectief, gedácht.
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Hiermede schijnt al ongeveer gezegd waarom dit boek, ofschoon uitdrukkelijk ‘roman’
betiteld, dien naam niet dragen mag. ‘Quia Absurdum’ is de min of meer lyrische,
min of meer filosofische ontboezeming van een jongmensch uit dezen tijd, met veel
lectuur. Het bezit maar enkele werkelijk verhalende bladzijden - doch deze zijn het
m.i. die het boek, voor zoovcr mogelijk, in artistieken zin redden.
Ik zeg m.i., men lette er vooral op, m.i., dat beteekent ‘m i j n s i n z i e n s ’. Het
zijn misschien maar weer louter subjectieve indrukken die ik hier neerschrijf. De
heer Van Suchtelen, die de voorzorg genomen heeft zijn lezers voor de ‘kritici’ te
waarschuwen (zij ‘zwendelen met hun eigenwijsheid’, zegt Odo, schrijvers
spreektrompet) de heer Van Suchtelen kan mij geen verwijten maken. Mijn eigen
indrukken zijn geen eigen wijsheid en ik verlang ze voor niet meer uit te geven dan
ze zijn. Wel heb ik, als altijd, mijn bést gedaan dit boek zoo objectief mogelijk te
beschouwen, ik heb het, in mijn gedachten, gelegd naast andere, die er in zeker
opzicht op gelijken. Er zijn n.l. vele boeken in de wereldlitteratuur, waarin, zooals in
Quia Absurdum, - of liever juist niet zoo, maar ánders - de ‘Weltschmerz’ wordt
behandeld, de wreede on-vrede, het groote, machtige, en toch zoo onbestemde
levensverlangen van een nog jong en idealistisch mensch, zijn verlangen naar het
ideëel schoone, dat een walging is van al het bestaande, zijn onbeantwoorde - en
dan ook misschien niet-te-beantwoorden - liefde, zijn verrukkingen, en zijn wanhoop.
Men heeft dit boek een uiting van pessimisme genoemd. Men heeft het zelfs, vergis
ik mij niet, als zoodanig geprézen. Ten onrechte, geloof ik, en bedoel niet alleen dat
men een kunstwerk niet mag prijzen ómdát het een uiting van pessimisme is, maar
meen tevens dat dit boek volstrekt niet zulk een uiting is, en ook niet zijn wilde. Mij
dunkt de auteur had een veel hoogere ambitie. Een Hamlet wilde hij geven. Het
zieleleven, het levensgevoel, van een die te groot is voor het menschenbestaan, te
buitenmodelsch voor onze maatschappij, die zich onmogelijk kan ‘aanpassen’, en
die zich dan ook ten slotte het leven beneemt, terwijl men niet weet of hij 't doet uit
wanhoop of gelukzaligheid. Zulk een übermensch, zulk een zwaar voelende en
helder ziende, diep lijdende en goddelijk verrukte!...
Het is maar jammer, dat de heer Van Suchtelen - maar o! lezer, gedenk toch wat
u gezegd is, op blz. 75 van Quia Absurdum, over de ‘recensenten’, de
‘waardeloosheid van hun oordeel’ - ik vind het nu maar jammer dat de heer Van
Suchtelen volstrekt niet is geslaagd. Mijn indruk is dat hij ook niet slagen kon, dat
hij er heelemaal niet de man voor is, te slagen met zulk een opgaaf. Ik houd den
heer Van Suchtelen voor een flinken, energieken, ondernemenden en innemenden
- eenigszins verwaanden, ja, maar toch beminnelijken - geestigen en talentvollen
jongen man. Ik houd hem voor iemand die zeer goed schrijven kan en die ons
waarschijnlijk nog vele goede lyrische dichtwerken - wellicht ook drama's en romans
zal schenken. Ik heb een zeer gunstige opinie over den heer Van Suchtelen, zooals
gij merkt, ik houd hem alleen niet voor een genie, en de opgaaf die hij zich stelde
houd ik voor een die slechts door een genie ware uit te voeren.
Wanneer een boek als Quia Absurdum góéd was - maar dan zou het immers
enorm zijn van pracht en afschuwelijkheid! Dan zou het bijna niet om te lezen zijn
van verschrikking en van verrukking, bijna niet om uit te komen van benauwenis,
bijna niet om open te durven leggen van pijnslaande menschlijkheid. Dan zou het
diep zijn als een afgrond, hoog als de blauwe hemel. Maar het is niets van dit alles.
Neen, het is eigenlijk wel een beetje érg tam en slap, als men het maar even in dit
licht beschouwt. Het is dan hoogstens een geestig boek, van een vaak wat
studentikooze, ja soms beslist jongensachtige geestigheid, maar onderhoudend
wel, en belangwekkend, doordat er zoo van allerlei in voorkomt waarover men
tegenwoordig leest in de kranten en tijdschriften. Hartstocht is er bijna niet in te
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vinden, diepe ontroering... heel weinig, 'n machtig, groot gevoel... eigenlijk in 't geheel
niet. Maar, m'n God, mijnheer van
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Suchtelen, wat heeft u dan toch bewogen zulk een boek te gaan schrijven, in welke
uren van ál te jeugdigen overmoed, van waanwijze pendanterie en oppervlakkige
zelfingenomenheid hebt ge er aan gewerkt?
Hebt ge den nederlandschen burgerman eens willen verbazen met wat zoo'n
schrijver al niet durft te zeggen?
Of dacht ge misschien dat het ons één van allen een oogenblik belang inboezemen
kon dat gij den ‘Bhagavad-Gita, Augustinus en de rest durchaus studiert’ hebt, Walt
Whitman van buiten kent, Spinoza zelfs ‘als schooljongen’ reeds ‘stuk las’... Nu ja,
Odo dan, niet gij, ik weet het wel... Maar neen, neen, het is niet waar, gij zélf hebt
uw boek doorspekt met citaten uit Hegel en Thomas à Kempis, en weet ik wat voor
oude of nieuwe wijzen nog meer, gij zelf loopt te koop met uw genieten-kunnen van
Bach en Beethoven, niet op Odo kunt ge uw schuld schuiven. Ik vind waarachtig
dat gij u moest schamen. Foei, foei! Als ge al die schrijvers werklijk hebt kunnen
lezen, dan komt dat toch in de eerste plaats omdat ge den tijd hadt en de rust om
ze te lezen, het geld om ze te koopen..., wie praat daar nu over!...
Men wordt soms waarlijk een weinig wee van het gedachtengekraam, de
zelfverheffing en de ophakkerij in dit boek, en vooral van de burgerlijke
zelfingenomenheid waarmede het geschreven is en uitgegeven, en ‘versierd’! Ja,
burgerlijk zeg ik. Want er is in 't algemeen niets burgerlijkers dan zich te verbeelden
‘mooi te leven’, hoog te staan, z'n tijd vooruit te zijn. Ik weet wel, deze Odo, uit ‘Quia
Absurdum’, - het medium van den schrijver - is een veranderlijke sinjeur, zijn gevoel
van torenhooge superioriteit wisselt zich geniaal-snel af met wat hij beweert
‘zelfverachting’ te zijn. Maar aan de échtheid van zijn auto-uitschelderij doet hij ons
niet gelooven. Daartoe mist zijn geestrijke taal te veel het accent van innigheid. Dit
is, in 't algemeen, de groote kwaal van 's heeren van Suchtelens schrijfwijze, zij is
te koel-fraai, te opgewekt geestig, wij gelooven zoo zelden aan de echtheid, om niet
te spreken van de diepte zijns gevoels. Wij gelooven vriend Odo eenvoudig niet
wanneer hij schrijft: (bl. 17.)
‘Arthur, die twee-daagsche bergtour is mijn Satans-beproeving geweest. Wanneer
je ooit zwaar bent van ellende en vertwijfeling, tot walgens vol van duizend kleine
gedachten, ga dan de bergen in, Arthur, en vecht daar, in de stilte van Gods
eenzaamste majesteit je strijd uit. Ik heb er geworsteld; de ellende, de vertwijfeling,
zij werden als tot tastbare gestalten die mij aangrepen en waarmee ik hijgend
worstelde; zij wierpen mij neer en ik wentelde van pijn mij over den grond om en
om, het was of er klauwen zich om mijn stikkende keel krampten, en in doodsangst
klemde ik mij vast aan boomen en rotsen. En dan weer was ik razend van woede
en schudde en sloeg de granieten wanden alsof ik de bergen over mij heen wou
trekken. Klinkt dit belachelijk? Don Quichottig?’
Neen, geachte letterkundige, dat klinkt niet Don Quichottig, maar wél belachelijk,
want dat klinkt o n w a a r ! Herlees uw ‘Reise-bilder’ eens - wanneer ge Augustinus
en Fichte tenminste een oogenblik verlaten kunt! - en ontdek hoe iemand als Odo
doet als hij alleen op reis is.
Hoe kan iemand zoo antipathiek en theatraal opsnijden! En welk een zelfverheffing
klinkt weer in wat er op volgt:
‘Ja, ja, als een tourist mij gevonden had, hij zou mij pepermunt en cognac hebben
aangeboden... maar ik was verscheurd van binnen, dol van wanhoop. O, de bergen
zijn grooter en geweldiger dan een razende menschenziel, ik heb van hen geleerd
wat rust en trots en onverzettelijkheid zijn.’
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Nogmaals, de heer van Suchtelen heeft twee goede kanten: hij kan gevoelig en
eenvoudig iets zeggen, iets vertellen b.v. - én hij is geestig. Laat ik u den schrijver
even vertoonen aan deze beide kanten.
‘Je hebt mij eens gezegd’ - zoo schrijft Arthur aan Minka, bl. 33 - ‘dat je tegen
Odo “gewoon” bent geweest, nooit vriendelijker of met opzet innemender dan tegen
mij of Rudolf Maar Minka, de lach waarmee je hem begroette toen onze boot landde
en Odo door zijn verlegenheid wat onbeholpen
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over de loopplank waggelde; de hand die je hem toestak wanneer wij elkaar aan
het ontbijt ontmoetten; die oogopslag waarmee je hem vroeg Petrarca te lezen;
Minka die warme glans van lieflijkheid die voortdurend van je uitstraalde, denk je
dat dit alles voor Odo “gewoon” was? Voel je niet hoe voor hem, als kind opgevoed
in een omgeving van bekrompen armoede, als jongen levend in een benauwde
sfeer van fatsoenlijke welgesteldheid waarin hij bijna uitsluitend in aanraking kwam
met onverschillige of hoogstens plompwelwillende burgerlieden; die nooit nog de
oprechte hartelijkheid van een jong meisje had ondervonden; voel je niet hoe voor
hem dat verblijf op Casa Bianca, en bovenal de omgang met jou een geluk moest
zijn dat hem met diepe en dankbare vreugde vervulde en ten slotte bedwelmde?’
Is dit niet natuurlijk en gevoelig gezégd, is het niet een gaaf en mooi brokje? En
is ook het volgende niet - op eenige kleinigheden na - eenvoudig-weg, in z'n stille
bewogenheid, góed verteld? Het is uit het laatste gedeelte, als Arthur, na van Minka
al zekere beloften verkregen te hebben, in Florence vertoeft en Odo - in zijn onrust
- hem daar op komt zoeken:
‘Op den terugweg, toen wij langs het kerkje van San Dominico kwamen, viel het
mij in, dat daar een Madonna van Angelico is. Wij gingen binnen. Een frater trok
het gordijn voor het stuk weg en wij zetten ons neer op een bank recht er voor. De
schilderij had op Odo een geweldige uitwerking. Hij verzonk geheel in beschouwing
er van en scheen eindelijk in een soort extase te geraken, zijn oogen vulden zich
met tranen. Achterover leunde hij in de bank, roerloos, de handen hield hij gevouwen
in den schoot. En met een uitdrukking van teerste vreugde en tevens van
onuitsprekelijke droefheid staarde hij onafgebroken naar die Madonna.
Ik herinnerde mij toen plotseling dat ik hem den vorigen dag, in Pitti, in een
dergelijken toestand had gezien, ook voor een Madonna....
Hij dacht aan jou, Minka... en aan den bambino, het ‘Gotteskindlein’ dat hij van
jou verlangd had. Dit begrijp ik eerst nu, nadat ik zijn dagboek gelezen heb.
‘Minka... zij lijkt op Minka’ stamelde hij eindelijk en zag mij verschrikt aan.
Ik zag niet de minste gelijkenis en zweeg.
Wij gingen naar buiten. Toen hij zijn ontroering nog nauwelijks meester was vroeg
hij mij:
‘Ben je nooit meer bij haar geweest?’
‘Even’ antwoordde ik, ‘zij heeft mij terug gestuurd.’
En weer verzweeg ik wat je mij gezegd had toen je mij gaan liet, ik kón het hem
niet zeggen.
‘Ik heb haar ook nog gezien’ zei hij zacht, ‘maar dat was toevallig... toen Pip stierf...
Ik heb haar ook eens geschreven, heel kort geleden....’
‘Ik weet het’ zei ik.
Hij toonde zich niet verwonderd er over dat ik het wist, hij boog alleen het hoofd
en mompelde:
‘Zoo... schrijft ze je....’
En ziehier, ten slotte, de karakteriseering van ‘Remi,’ een van Odo's
mede-‘kolonisten.’
‘Remi, de boschmensch, met zijn beestachtig verwilderde haren, zijn
borst-tot-aan-den-navel, zijn uitgeplatte natuurvoeten met omgekrulde teenen en
zwarte nagels, staat hier in hoog aanzien om zijn rijke praktische ervaring. Wat zal
ik je van hem zeggen? Hij eet alles wat kauwbaar is mits van plantaardigen oorsprong
en noemt den Pithekantropos die hem hierin voorging wijzer en gelukkiger dan de
moderne kultuurmensch. Van een gevonden en nog niet geheel defekte paraplu
kan hij een regenjas maken, en omgekeerd. Hij is denker, zelfs vrijdenker, uitvinder
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ook, en voortdurend zint hij op verbetering van de exploitatie der kolonie. Wij moeten
een stoomploeg hebben, zegt hij, dien gebruikten ‘wij in 't verre westen’ ook; een
stoomploeg is absoluut onontbeerlijk voor een agrarische onderneming die iets
beteekenen wil.
Hij heeft er zelfs in ernst op een vergadering over gesproken; al hadden we er
nu nog te weinig land voor, wij konden hem immers verhuren aan den heelen omtrek.
Grootbedrijf, daar moet het heen. Het voorstel werd niet gunstig opgenomen,
Tobler was er tegen machines te gebruiken, God
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had ons niet voor niets handen en armen gegeven. Olthoff weerlegde dit argument;
hij was ook voor grootbedrijf maar alleen als de krachten in de kolonie zelf er voor
aanwezig waren. En Voss maakte aan de heele discussie een einde door de
uitspraak:
‘Groot of klein
Allen moeten broeders zijn.’
Voss houdt van berijmde wijsheid.
‘Kan je dat niet eens op je clarinet blazen?’ vroeg Lora. En toen 't gelach bedaard
was werd er aan 't stoomploeg-ontwerp niet meer gedacht.
Maar al vroeger heeft de kolonie op Remi's aandringen een kunstmoeder gekocht
die de kas bijna uitputte en tot nu toe geen twintig kuikens heeft uitgebroed. Verder
heeft hij eens de paarden beslagen; de schimmel zal tot aan zijn dood mank blijven.
Daarentegen zegt Frieda dat hij haar eksteroogen heerlijk snijdt en ook heeft hij
laatst een kip van het snot geopereerd. Het beest krepeerde, maar aan 't snot,
beweert hij, en volstrekt niet aan de operatie.
Hij heeft een kunstmest uitgevonden die in een bloempot inderdaad voortreflijk
voldoet en waarmee de vrouw van Voss een wonderbaarlijke selderie kweekt die
tot een heester gewas dreigt te zullen muteeren; dezelfde kunstmest heeft een
halven bunder aardappelen geheel verbrand.
Ik praat graag met hem, en niet alleen om de onbewuste geestigheid waarmee
hij raaskalt over God-Mensch-Leven en Ideaal. Hij heeft in veel opzichten een ruim
en mild oordeel, is trouwens praktisch weinig door zijn tallooze princiepjes
belemmerd. Een van die lui die mij altijd doen twijfelen ‘waarvoor is het noodig dat
menschen meenen en denken, zwetsen of redeneeren, zij zijn zooals zij zijn.’
Dergelijke stukjes, getuigend van geest en zeggingskracht, zijn niet zeldzaam in dit
boek. De heer Van Suchtelen is een schrijver, dat staat vast. Maar een schrijver die
het in zelfkritiek en stofbeheersching nog niet ver heeft gebracht, en die waarlijk
niet verdient - zooals toch dezer dagen is geschied, door een onzer ‘gezaghebbende’
kritici, redacteur van het tijdschrift waarin ‘Quia Absurdum’ het eerst gepubliceerd
werd - in één adem genoemd te worden met zulke machtige kunstenaars als Jac.
van Looy, Stijn Streuvels, Ary Prins, Adriaan van Oordt.... De heer Verwey zegt n.b.
dat Van Suchtelen met zijn boek ‘een tijdperk begonnen’ heeft.... Kom, kom!... Denkt
hij wellicht dat wij dit gelooven zullen - quia absurdum?
H.R.

Johanna W.A. Naber, Van de Revolutie tot de Restauratie, Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink & Zoon, 1906.
Wat Johanna W.A. Naber met dit boekje bedoelde te geven deelt zij ons duidelijk
mee in haar ‘Inleiding,’ die aldus aanvangt: ‘Van de Revolutie tot de Restauratie
reikt slechts eene korte spanne tijds, slechts het vierde eener eeuw; maar tusschen
den aanvang der eerste in Mei 1789, met de samenkomst der États-Généraux, en
het intreden der tweede in April 1814, met den terugkeer der Bourbons, liggen de
val van een koningshuis, de opkomst en de ondergang van een keizerrijk, het
doorbreken van nieuwe denkbeelden en beginselen, die onder storm en onweder
zich eenen weg baanden om der maatschappelijke samenleving niet enkel binnen
Frankrijk, maar ook daarbuiten, in geheel Europa, eenen stempel op te drukken,
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dien zij nog heden draagt. De drie vrouwen, wier beeld in de volgende bladzijden
*)
wordt geteekend , zijn van den loop dier geweldige gebeurtenissen getuige geweest;
maar zij hebben er geenen invloed op uitgeoefend. Evenmin als de meesten onzer
het zijn in onze dagen, waren zij in de hare geroepen om richting te geven en leiding
aan wat daar voor hare oogen plaats greep. Maar als ieder onzer het is in onzen
tijd, waren zij in den haren verantwoordelijk voor de houding, die zij daartegenover
aannamen. Zij hebben zich die verantwoordelijkheid waardig betoond.’
De schrijfster verklaart dan hoe zij tot

*)

Madame Campan, Eugénie de Coucy en Letizia. Ramolino.
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haar titel is gekomen, en vervolgt: ‘Ik heb bij de samenstelling van dezen bundel
vooral gedacht aan die jongere vrouwen onder ons, die nu nog op Gymnasia en
Hoogere Burgerschölen zich voorbereiden voor den komenden levensstrijd. Ook zij
zullen het leven ingaan in dagen van Revolutie, - in eenen tijd, waarin de met groote
snelheid veranderende economische levensvoorwaarden ook den arbeid der vrouw
eenen algeheelen omkeer doen ondergaan, - in eenen tijd, waarin het gezinsleven
andere vormen aanneemt.’
Een boekje dus, met paedagogische bedoelingen, en in de eerste plaats voor
jonge meisjes bestemd. Welnu, het zij voor dit speciaal gebruik van harte aanbevolen!
Doch ook de schrijver dezer aankondiging, die eigenlijk niet zoo heel jong meer, en
ook niet precies een meisje is, heeft het met genoegen gelezen, en vermoed dat
het meerderen zoo zal gaan. Authentieke bizonderheden over het intieme leven
van fransche vrouwen, en mannen, uit de jaren der revolutie en des keizers, wie
zou daar géén belang in stellen? En mejuffrouw Naber vertelt ze goed - wat deftigjes,
wat statigjes, zonder veel emotie, maar altijd onderhoudend. Haar boekje behoort
niet tot de litteratuur - het bestaat trouwens, bijna van begin tot eind, uit compilatie
werk - maar het is een interessante bijdrage tot onze kennis van het
geschiedenistijdvak in haar titel genoemd.
Wanneer men dezen bundel ten einde toe gelezen heeft, en dan de ‘Inleiding’
nog eens doorziet, is men allerminst verwonderd daar iets te lezen over de
‘waardeering van oude vormen, die hunne hooge waarde en diepe beteekenis
hebben gehad, al moesten zij voorbijgaan met de maatschappelijke verhoudingen,
waarvan zij eens de uitdrukking waren geweest.’ Uit het geheele boekje blijkt ten
helderste hoe vol waardeering de schrijfster zelve is voor ‘oude vormen,’ en ook in
haar taal en stijl is dat volkomen duidelijk. Ja, deze taal-en-stijl bezit zelf nog vormen,
die wij nu langzamerhand wel tot de zeer oude mogen rekenen, en waarvoor we,
al lezende, toch ook werkelijk zekere waardeering krijgen - als voor het gezelschap
van een wel wat erg plechtige maar vriendelijke oude dame -; deze stijl hindert ons
alleen dan even, wanneer zij zich bedient van beelden en vergelijkingen, die
inderdaad... niet meer dan ‘vórmen’ zijn, leeg en levensloos, en daardoor hol en
dor klinkend, zooals b.v. op bl. 206, waar te lezen staat dat Letizia Ramolino zich
met hart en ziel verbonden gevoelde aan den man, wiens ‘vurige, ondernemende
geest in haar gemoed eenen helderen weerklank had gevonden.’
H.R.

A.S.C. Wallis, Een liefdedroom in 1795, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink &
Zoon, 1906.
Dien stijl van mejuffrouw Johanna W.A. Naber, wij vinden hem in dit boekje van
Wallis wel ongeveer terug, zij het dan levendiger, spiritueeler en afwisselender.
Deze beide schrijvende dames zijn - figuurlijk gesproken - familie van elkaar, laat
ons zeggen nichten, maar Wallis is de knapste, de intelligentste.... misschien niet
de beminnelijkste van de twee.
A.S.C. Wallis, wij kennen haar natuurlijk allen, láng - ik durf bijna niet te zeggen
hóe lang al - het is jaren en jaren geleden dat zij ons met haar ‘Vorstengunst’ en
haar ‘In Dagen van Strijd’ heeft geboeid... geïnteresseerd op z'n minst... en soms
ook wel eens, een weinig,... verveeld. Dat laatste dorsten we ons toen haast niet te
bekennen! Het leek een vreeslijke ketterij, een zonde tegen alle goede vormen en
smaak, het leek onbeschaafd, ondankbaar, kwajongensachtig. Want Wallis - dat
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wist iedereen - Wallis was de knappe, letterkundig zoowel als historisch en wijsgeerig
enorm ontwikkelde dame, die wel zoo vriendelijk wilde zijn, uit ‘de schat van haar
kennis’, romans voor ons te schrijven, interessante verhalen van strijd en
vorstengunst - ‘oorspronkelijke roman’ stond er toen nog op de titels. - Inderdaad
het was niet meer dan billijk dankbaar te zijn... en vooral eerbiedig....
Maar sedert zijn er zoovéle dames en heeren gekomen, die ‘oorspronkelijke
romans’ voor ons geschreven hebben....
Intusschen, het lijkt misschien wel vreemd, maar, als ik het zoo 'reis zeggen mag,
de
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schrijfster A.S.C. Wallis is er, in al die jaren, beslist jonger op geworden. Haar
‘Liefdedroom in 1795’ is ook wel niet het werk van hartstocht en dichterlijkheid dat
de titel den oningewijde zou doen vermoeden, maar het schijnt mij toch vrij wat
frisscher, warmer, jeugdiger, dan die oude boeken, zooals ze in mijn herinnering
staan... te verwelken misschien. Dit boekje is mij, openhartig gesproken, bepaald
meegevallen. Er is iets wat deze vrouw toch maar uitstekend kan - dat is vertellen.
Wat 'n gang zit er in zoo'n verhaaltje!... Och, het beteekent eigenlijk zoo veel niet;
als die naam Wallis er niet opgestaan had, was ik er misschien niet eens toe
gekomen het te lezen; het is - evenals die vorige - een puur uit intelligente liefhebberij
vervaardigd werkje; maar, dit is wel zeker, het is niet om niets dat deze dame het
schrijven tot haar liefhebberij bevorderd heeft. Zij kent, wat men noemt, het ‘klappen
van de zweep’. Ja, waarlijk, het is - wanneer men vlug en vlot haar glim-gladde,
staal-koele zinnen leest - alsof men het hóórt!... dat klappen bedoel ik....
‘Een Liefdedroom’ is geschreven in den vorm van een dagboek, doch een dagboek
zooals alleen iemand zou kunnen schrijven, die wist dat het later in een keurig 8'
deeltje zal worden uitgegeven, een dagboek zonder één enkele echte ‘cri du coeur’,
zonder één slordigheidje..., een keurig en net verzorgd dagboek.... Maar - ja, daar
is niets aan te doen - zooals ik al zei - dit boekje is nu eenmaal geschreven i n d e n
v o r m van een dagboek, wij hebben dat te aanvaarden, of het ter zijde te leggen!
Lezen wij door, dan worden wij beloond voor onze gehoorzaamheid, want, werkelijk,
deze geschiedenis is de moeite waard om er een uurtje aan te besteden; het kon
waarachtig wel gebeurd zijn zoo; het is een curieuse historie.... Leest dus, dames
en heeren, leest dit boekje, zooals mevrouw Wallis het, met haar bekende smaak,
stijl, kunstzin, intelligentie, kennis - wat al niet meer! - en, o ja!, ook nog met een
weinig hart en warmte - voor u heeft neergeschreven.
H.R.

Artistiek eigendom.
II.
In het October-nummer van den vorigen jaargang schreven wij te dezer plaatse:
Me dunkt het wordt tijd dat er in deze, (gemis aan bescherming van artistieken
eigendom) 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.’ Sinds
dien zijn wij al weer een schrede verder gekomen, en is er vanwege de Vereeniging
tot bevordering van Ambachts- en Nijverheidskunst, een enquête ingesteld om te
kunnen nagaan op welke wijze men misbruik maakt van het ontbreken eener wet
op artistiek eigendom, in hoeverre de kunstenaar hierdoor geschaad wordt, en welke
middelen mogelijk tot verbetering van deze verkeerde toestanden zouden kunnen
worden aangewend.
Al waren deze voorbereidingen toen reeds hangende, wij wilden de zaak niet
vooruitloopen en het rapport afwachten der commissie, die zich met dit onderzoek
zou belasten, en dat thans in een (laten wij het er even bijvoegen, dank zij de firma
Duwaer en van Ginkel) typografisch goed verzorgd boekje bij den uitgever L.J. Veen
te Amsterdam is verschenen.
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Is het nog noodig hieruit aan te halen op wat wijze men zich alzoo meester maakt
van eens anders eigendom? Wij wezen er den vorigen keer reeds op; in iederen
tak van kunstnijverheid vindt men een profiteeren ten koste van eens anders arbeid
en ten nadeele van diens beurs. De commissie van onderzoek heeft dit aan de hand
van uitvoerige vragenlijsten, gezonden aan verschillende ontwerpers, voor de
rubrieken: aardewerk en porcelein, - metalen luxe voorwerpen, - metalen
gebruiksvoorwerpen, - plastiek in hout en
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steen, - plastiek in terra cotta en aardewerk, - modelleeren en ciseleeren van metaal,
- meubelen en woninginrichting, - dekoratieve schilder- en grafische kunsten,
lithografie, houtsneden, versierd drukwerk, boekverzorging, batiks enz., dameshandwerken, borduur- en weefwerk en tapijten.
Merkwaardig is te onderscheiden de verschillende wijzen en redenen, waarom
ontwerpen worden nagemaakt; deels is dit bij kunstnijveraars (om dit zeer leelijke
woord ter kenschetsing maar eens te gebruiken) onderling, uit gebrek aan eigen
scheppingsvermogen, maar voor een zeer groot deel geschiedt het door industrieelen
uit finantieele overwegingen òf om de kosten van eigen ontwerpen te besparen [...]
te kunnen profiteeren van het succes, dat [...] ontwerper reeds gehad heeft, soms
van diens naam, om zoodoende artikelen ‘in den geest’ van dien kunstenaar in den
handel te kunnen brengen.
Opvallend is het namaken in de aardewerkindustrie en in het meubelen-bedrijf,
terwijl bij de categorie der dameshandwerken zich het curieuse verschijnsel voordoet
dat, niet alleen andere onderwerpers, en firma's, maar ook het publiek zelf aan het
namaken gaat, en dit zit er zóó in, dat dames er volstrekt niets onregelmatigs in
vinden, uit ‘op zicht’ gevraagde patronen datgene over te nemen wat hun van pas
kan komen. De wijzen trouwens waarop het mogelijk is van andermans ontwerpen
te profiteeren zijn talloos, en de geïllustreerde kunsttijdschriften, zij hebben bij de
vele goede hoedanigheden die hun kenmerken er in dit opzicht helaas ook het
hunne toe bij gebracht, terwijl tentoonstellingen, waar men vermag te schetsen of
te fotografeeren zeer zeker ook vele aanleidingen tot artistieken diefstal bieden. En
al verbiedt men schetsen, opmeten en fotografeeren, dan kan men niet beletten dat
iemand een vorm, een gedachte onthoudt en thuis gekomen opteekent, zoo noodig
de volgende dag terugkeert om zijn geheugen te controleeren.
Deze en meer overwegingen zouden er zeker toe kunnen leiden, en hebben er
meermalen toe geleid, dat kunstenaars geen publicatie van hun werk aan tijdschriften
afstonden en angstvallig exposeeren vermeden, zoodoende de oorzaak wegnemende
uit vrees voor de gevolgen.
Dit in zeker opzicht afdoende middel, het geeft echter geen waarborgen meer,
zoodra het werkstuk in andere handen is overgegaan, wat toch in het algemeen het
doel van den werker is.
Maatregelen zijn dus noodig, niet om fotografeeren, nateekenen, opmeten enz.
te beletten, zeer dikwijls kan dit voor jeugdige ontwerpers een uitstekende studie
zijn, maar wel om hiervan misbruik tegen te gaan, waardoor den ontwerper in eenig
opzicht, hetzij moreel, hetzij materieel, schade kan ondervinden. Want waar het zich
niet beperkt tot het namaken ten eigen profijte van een enkel werkstuk, maar waar
een ontwerp en bate van massa-productie door concurent of fabrikant wordt gestolen,
daar kan de schade aanmerkelijk zijn. Dikwijls ook leidt dit tot het fabriceeren van
een minderwaardig, oogenschijnlijk gelijk-uitziend product, op naam van den
ontwerper, die dus èn in zijn reputatie èn in den omzet van zijn eigen product, (want
de namaak is steeds goedkooper), de nadeelen ondervindt.
Aan de hand der ingekomen antwoorden zouden wij voort kunnen gaan te wijzen
op tal van gevallen, waarbij in meerdere of mindere mate van negeering van den
ontwerper sprake is. Niet steeds is dit opzettelijk, heel dikwijls zelfs is men in de
vaste overtuiging niets onregelmatigs te doen, en meermalen hoorden wij, dat
uitgevers en fabrikanten, die een ontwerp voor een of ander doel hadden aangekocht,
zich volkomen gerechtigd achtten het ook op een andere, voor hun dienstige wijze
toe te passen, zonder er een oogenblik over te denken den maker hierin te kennen,
laat staan te veronderstellen, dat zij misbruik maakten van een te goeder trouw
afgesproken overeenkomst.
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Wettelijke regeling en bescherming is dan ook noodzakelijk, maar de wijze waarop
is door de zoo ontzaglijke uiteenloopende toestanden, door de talrijk verschillende
gevallen, een uiterst moeilijk op te lossen kwestie.
Een degelijk scherp contract kan waarborg geven tegenover een firma waar de
ontwerper mede in relatie staat; het kan hem garanderen,
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dat de modellen naar zijn ontwerp, op zijn naam in den handel gebracht worden,
dat zij niet zonder zijn toestemming veranderd of gewijzigd mogen worden; maar
gesteld, dat men dit bereikt had, en hoe weinig fabrikanten zullen geneigd zijn in
relatie te treden met een ontwerper die begint tal van eischen te stellen, dan nog
staat men slechts sterk tegenover één persoon, maar niet tegenover concureerende
firma's.
Het photografeeren en deponeeren van een ontwerp evenals dit voor
handelsmerken geschieden kan, ook dit is in zeker opzicht mogelijk en zou
gerechtelijke vervolging bij namaak kunnen medebrengen, maar helaas in de praktijk
blijkt deze wijze van bescherming voor vele vakken, laten we slechts denken aan
ontwerpers van grafische versieringen, ondoenlijk, en alleen bruikbaar bij voorwerpen
voor massa-productie, afgescheiden nog van de enorme kosten, iedere teekening
te moeten doen registreeren.
De commissie van onderzoek gaat dan ook, na de onderscheiden gevallen en
wijzen van namaak besproken te hebben, over tot de bestaande middelen die
waarborging van eigendomsrecht kunnen geven, en komt tot de conclusies, die ook
wij reeds trokken: ‘Ook de Commissie meent, dat ongetwijfeld een werkelijk scherp
gesteld contract een krachtig hulpmiddel zal blijken te zijn. Evenwel, hoe zelden
wordt een dergelijk contract werkelijk goed en scherp opgemaakt?’ Als bezwaren
tegen het opmaken van contracten merkt zij o.a. echter ook aan:
a. Zal een fabrikant steeds zich tot het sluiten ervan laten bewegen?
Dit punt lijkt mij in deze wel het grootste bezwaar, vooral daar, waar de
samenwerking van kunstenaar en fabrikant, van den eerste is uitgegaan. Heeft de
fabrikant er belang bij, hetzij door naam en reputatie van den ontwerper, hetzij door
de artistieke hoedanigheden van diens werk met hem in goede verstandhouding
en geregelde relatie te blijven, och dan is een waarborg tegenover dien fabrikant
totaal overbodig.
Ook publicatie van namaak gevallen, liefst met afbeeldingen van orgineel en
reproductie er naast, wil mij toe schijnen een doeltreffend middel te zijn; want het
uitgangspunt is voor een groot deel, dat men zich, hoe ook, benadeelt voelt tegenover
het publiek, dus tot het publiek moet men zich dan eveneens wenden. De koopers
moeten er, want het geschiedt o zoo dikwijls uit onwetendheid, op gewezen worden,
dat ‘namaak’, ‘in den geest van’, enz. enz. niets anders is dan een soort diefstal die
z i j aldus in den hand werken. Hoe meer men er van overtuigd wordt, dat er een
onrechtmatige daad gepleegd wordt, hoe meer er de aandacht op gevestigd wordt,
dat men op die wijze den kunstenaar ernstig benadeelt, des te meer zullen de oogen
van het publiek ook opengaan voor het feit, dat de ontwerper van een meubel, van
een gaskroon, van een aardewerk vaas, óók een kunstenaar is, evengoed als de
schilder van een landschap, iets wat men nog maar niet gereedelijk wil aannemen.
Naast publicatie in den ruimsten zin is natuurlijk een wettelijke regeling
onontbeerlijk. Waar ten onzent het ambacht, en de kunstnijverheid door het stichten
van scholen, door het houden van cursussen, lezingen enz. enz. worden bevorderd
en in den goeden richting gestuurd, daar is het absurd als ten slotte de ambachtsof kunst-nijverheidsman aan het eind van zijn studie tot de conclusie moet komen
dat het vak van zijn keuze, waarin hij zich gedacht heeft, iets goeds, iets groots
voort te brengen, aan alle kanten door kapers omringd is, waarop men geen vat
heeft, omdat de uitingen van den kunstenaar bijna steeds algemeen goed zijn.
Naar aanleiding van de verschillende opmerkingen die haar bereikten, geeft de
commissie enkele punten aan, die haars inziens in een wettelijke regeling opgenomen
dienen te worden en zeer zeker eventueel van belang zijn, in aanmerking te komen.
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Weer een schrede zijn wij gevorderd, en al komt men dan ook niet d a d e l i j k tot
de overtuiging der noodzakelijkheid eener bescherming van artistiek eigendom, op
den duur kan die niet uitblijven. ‘Het woord eigendom zegt waarom het hier gaat.’
R.W.P. JR.
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[Deel XXXIV]
Inhoud van Deel XXXIV.
AARTS (J.J.), door H. DE BOER, met
portret en 11 andere illustratiën
AESTHETIEK IN DRUKKUNST, door
R.W.P. JR.

Bladz.
217
143

BOEK (HET), door J.G. VELDHEER, I, met 31
11 illustratiën
BOEKBESPREKING, door H.R., met 2 64, 137, 209, 286, 357, 429
illustratiën
BOMBAY, URBS PRIMA IN INDIS, door 302
MAURITS WAGENVOORT, met 9 illustratiën
BUITEN, door R.W.P. JR.

291

DE ONTGOOCHELING, door SAMUEL
GOUDSMIT

259

DEENSCH AARDEWERK, door R.W.P. 27
DE VRIES JR., met 6 illustratiën
DELFTSCH AARDEWERK (OVER), door 185
FRANS COENEN
DERKZEN VAN ANGEREN (ANTON), 1
door PH. ZILCKEN, met zelfportret en 11
andere illustratiën
DUITSCHE KUNSTNIJVERHEID, door 158, 231
JAN EISENLOEFFEL, met 16 illustratiën
EEN PELGRIMSTAD, door HENRI VAN
BOOVEN, met 7 illustratiën

178

EERE-TENTOONSTELLING DR. P.J.H. 70
CUYPERS, door R.W.P. JR.
GEDICHTEN, door KAREL VAN DE
WOESTIJNE

187

GULDEN-VLIES-TENTOONSTELLING 363
(DE), door R.W.P. JR.
HAHN (ALBERT), door CORNELIS VETH, 73
met zelfportret en 10 andere illustratiën
HERFSTBLEEKHEID, door JAN WALCH 405
HOLLANDSCHE SPOTPRENTEN IN DE 311, 387
NEGENTIENDE EEUW, door Dr. H.E.
GREVE, II, 1815-'33, met 33 illustratiën
KALENDERS door R.W.P. JR.

435
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KUNSTNAALDWERK, door R.W.P. JR., 215
met 4 illustratiën
LANGS PASSIE'S WEG..., door GUSTAAF 120
VERMEERSCH
LUSTVERBLIJVEN
147
(NEDERLANDSCHE) door K.
SLUYTERMAN, IV, ZUYLESTEIN, met 10
illustratiën
MIJN JAREN, door J.A. BUSÉ

110

NETTENBOETSTERS, door TH.B. VAN 63
LELYVELD
ONTWIKKELING DER FOTOGRAFIE IN 365
ONZEN TIJD (DE), door ADR. BOER, met
6 illustratiën
OP DE HEI, Brabantsche Schets, door
MARIE GIJSEN

112

OUDE VORMEN IN NIEUWE N.I.
84
KUNST, door MARTINE TONNET, met 12
illustratiën
OUD-JAAR, door J.A. BUSÉ

111

PASTORALE, door FRITS HOPMAN

406

ROMEINSCHE LANDHUIS IN
NEDERLAND (HET), door Dr. J.H.
HOLWERDA JR., met 38 illustratiën

14, 98

SCHILDER IN DE GROOT-INDUSTRIE 372
(EEN), door M.J. BRUSSE, met 9
illustratiën
TEMPELTJE OP BALI (VAN EEN), door 331
J.G. SINIA, met 1 illustratie naar
teekening van den schrijver
THUISKOMST, door AMELIE DE MAN

131

TIEN VOGELS IN DE LUCHT, door
FRITS HOPMAN

42

TOEWIJDING, door FRANS HULLEMAN

191, 269, 345, 410

VEN (E. VAN DER), door OTTO VAN
293
TUSSENBROEK, met portret en 8 andere
illustratiën
VERJAARDAG, door CARRY VAN
BRUGGEN

56

WEERZIEN, door M.C. KOOY-VAN
ZEGGELEN

47

ZANG, aan Mevr. A. Noordewier, door
HEIN BOEKEN

41

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

ZANGEN VOOR HELOIZE, door HEIN
BOEKEN

257, 333

ZOMERSPELEN, door TOP NAEFF, met 241
12 illustratiën
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Alphabetische lijst der medewerkers.
Bladz.
41

BOEKEN, HEIN

ZANG, AAN MEVR.
NOORDEWIER

BOEKEN, HEIN

ZANGEN VOOR HELOÏZE

BOER, ADR,

DE ONTWIKKELING DER
365
FOTOGRAFIE IN ONZEN TIJD

BOER, H. DE

J.J. AARTS

217

BOOVEN, HENRI VAN

EEN PELGRIMSTAD

178

257, 333

BRUGGEN, CARRY VAN VERJAARDAG

56

BRUSSE, M.J.

EEN SCHILDER IN DE
GROOT-INDUSTRIE

372

BUSÉ, J.A.

MIJN JAREN

110

BUSÉ, J.A.

OUD-JAAR

111

COENEN, FRANS

DELFTSCH AARDEWERK

185

EISENLOEFFEL, JAN

DUITSCHE KUNSTNIJVERHEID 158, 231

GOUDSMIT, SAMUEL

DE ONTGOOCHELING

259

GREVE, DR. H.E.

HOLLANDSCHE
SPOTPRENTEN IN DE 19DE
EEUW, II, 1815-'33.

311, 387

GIJSEN, MARIE

OP DE HEI

112

HOLWERDA, DR. J.H. JR. HET ROMEINSCHE LANDHUIS 14, 98
IN NEDERLAND.
HOPMAN, FRITS

PASTORALE

406

HOPMAN, FRITS

TIEN VOGELS IN DE LUCHT 42

H.R.

BOEKBESPREKING

64, 137, 209, 286, 357,
429

HULLEMAN, FRANS

TOEWIJDING

191, 269, 345, 410

KOOY-VAN ZEGGELEN, WEERZIEN
M.C.

47

LELYVELD, TH.B. VAN

NETTENBOETSTERS

63

MAN, AMELIE DE

THUISKOMST

131

NAEFF, TOP

ZOMERSPELEN

241

R.W.P. JR.

AESTHETIEK IN DRUKKUNST 143

R.W.P. JR.

BUITEN

291

R.W.P. JR.

EERE-TENTOONSTELLING
DR. P.J.H. CUYPERS

70
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R.W.P. JR.

DE
363
GULDEN-VLIES-TENTOONSTELLING

R.W.P. JR.

KALENDERS

435

R.W.P. JR.

KUNSTNAALDWERK

215

SINIA, J.G.

VAN EEN TEMPELTJE OP
BALI

331

SLUYTERMAN, K.

NEDERLANDSCHE
LUSTVERBLIJVEN, IV,
ZUYLESTEIN

147

TONNET, MARTINE

OUDE VORMEN IN NIEUWE
N.I. KUNST

84

TUSSENBROEK, OTTO
VAN

E. VAN DER VEN

293

VELDHEER, J.G.

HET BOEK, I.

31

VERMEERSCH,
GUSTAAF

LANGS PASSIE'S WEG

120

VETH, CORNELIS

ALBERT HAHN

73

VRIES, R.W.P. DE, JR.

DEENSCH AARDEWERK

27

WAGENVOORT,
MAURITS

BOMBAY, URBS PRIMA IN
INDIS

302

WALCH, J.

HERFSTBLEEKHEID

405

WOESTIJNE, KAREL VAN GEDICHTEN
DE

187

ZILCKEN, PH.

1

ANTON DERKZEN VAN
ANGEREN

Buiten-tekst-platen.
Tegenover bladz.
IN DEN POLDER, OORSPRONK. ETS VAN 1
ANTON DERKZEN VAN ANGEREN
KARIKATUURPORTRET (MINISTER
VEEGENS), DOOR ALBERT HAHN,

73

KLEURENDRUK

DELFTSCH AARDEWERK (XVIIDE
EEUW), KLEURENDRUK

185

OP STRAAT, OORSPRONK. HOUTSNEDE
VAN J.J. AARTS

217

DE ENG TE LAREN, NAAR EEN

293

KRIJTTEEKENING OP BORDPAPIER VAN
VAN DER VEN

E.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

PORTRET VAN JOSEF ISRAËLS,
LICHTDRUK NAAR EEN FOTO VAN C.M.
DEWALD

365
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t.o. 1

‘IN DEN POLDER’
ETS VAN ANT. DERKZEN VAN ANGEREN.
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Anton Derkzen van Angeren
door Ph. Zilcken
Er bestaat een kleine novelle, genaamd ‘Chien-Caillou’, van Champfleury, den
schrijver, intieme vriend van Courbet, die met dezen schilder het woord ‘realisme’
in omloop bracht, omstreeks 1845.
Toen Courbet dit woord gebruikte als een strijdkreet, was de heftigheid, waarmede
zijn kunst-opvatting aangevallen en verdedigd werd, zoo groot, waren de discussies,
die het noemen van zijn naam alleen in die dagen deed ontstaan, zóó venijnig, dat
zij in dit opzicht vergeleken kunnen worden met de, nu reeds weer bijna vergeten,
Zola-Dreyfus- of pro- en anti-Boer-quaesties van eenige jaren geleden.
Te Parijs ging het zoover dat men, op bijeenkomsten waar ontwikkelde menschen
kwamen, verzocht werd ‘de ne pas parler de M. Courbet’, ten einde onvruchtbare
en langdurige debatten te voorkomen.

A. DERKZEN VAN ANGEREN, NAAR GESCHILDERD ZELFPORTRET.

Champfleury schreef, dacht hij, zooals Courbet schilderde. Hij zocht zijn realisme
in een dikwijls droog opsommen, in een zorgvuldig beschrijven naar de natuur,
meenende op deze wijze het schilderstalent van den grooten kunstenaar nabij te
komen; maar hij zag niet genoeg in, dat elke uiting naar de natuur, van een artist,
alleen door de dosis gevoeligheid, door de liefde waarmede het onderwerp wordt
bestudeerd, door zijn innerlijk ‘mooizien’, eerst kunst wordt.
‘Chien-Caillou’ is de eerste novelle van een bundeltje dat veel opgang maakte,
een jaar of vijftig geleden; zij onderscheidt zich van de overige werken van
Champfleury, door een fijner sentiment en een schijnbaar ‘onrealistisch’ onderwerp.
Zij geeft de geschiedenis van Rodolphe Bresdin, een etser, die werkelijk bestaan
heeft en dood-arm stierf, zooals hij geleefd had.
In de novelle heet hij ‘Chien-Caillou’, (een verbastering van ‘Chincagook’), een
naam die Bresdin had aangenomen na ‘De Laatste der Mohikanen’ van Fen. Cooper
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gelezen te hebben, en, gelijk velen, door die lectuur er toe gebracht een avontuurlijk
leven te gaan leiden als dat van Roodhuiden en Squatters.
Chien-Caillou woonde dicht bij de thans beruchte Place Maubert, in een kamer
van veertig francs per jaar.
In die kamer bestond het eenig meubilair uit een trapleer en een bedstede. De
matras had vroeger wol bevat, maar telkens was daar een pond van verkocht, om
brood te koopen, zoodat hij ten slotte even plat was geworden als de planken waarop
hij lag.
De ‘trap’ diende voor algemeene provisiekast; de eerste trede was ingericht tot
verblijf van een wit konijn; op de tweede lagen eenige penseelen, een paar fleschjes
met vernissen, etsgrond en koperen platen; op de derde gewone naalden, in houtjes
gesto-
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ken, en een pot schoensmeer; op de vierde een portefeuille, gevuld met
plaatdrukpapier en eenige prenten.
Aan den wand hing één ets, de ‘Kruisaflegging’ van Rembrandt, niet een gewone
afdruk, zooals men die wel eens tegenkomt, maar een echte proefdruk, die voor
den eigenaar een fortuin vertegenwoordigde.
Chien-Caillou had oorspronkelijk het ambacht van zijn vader geleerd, maar, een
jaar of tien oud, maakte hij kennis met een schilder, en toen was hij ‘kwastenjongen’
geworden.

HUIZEN VAN DEN POSTBODE. SCHETS.

Zoo had hij teekenen geleerd; dit deed hij zoo naïef, dat zijn krabbels als
curiositeiten in de ateliers werden opgehangen.
Iets later begon hij te etsen, op dezelfde wijze als hij teekende, primitief, uitvoerig,
onbeholpen, maar ongemeen, en hij huurde toen het kamertje van veertig francs
per jaar.
Verder vertelt Champfleury van het leven van Chien-Caillou met zijn konijn; van
zijn ideaal, eens een eigen schuit te bezitten; van zijn avonturen met een paar
meisjes, even arm als hij, die op dezelfde verdieping woonden - de zevende of
achtste -, van zijn arbeid, hoe hij zijn etsplaat bewerkt, en hoe dán zijn gelaat straalt
van kalme opgewondenheid, terwijl zijn gedachten hem geheel afzonderen van de
bestaande wereld.
Eéns als hij aan het werk is, krijgt hij een bezoek van een uitdrager, die doorgaat
voor een vrij goed kenner, en hem vraagt om zijn etsplaat te zien. ‘Ik heb er al een
proef van genomen’, antwoordt Chien-Caillou, ‘waar ik niet erg meê ingenomen
ben, maar je moet weten dat ik die met schoensmeer en een borstel heb gedrukt;
want het kost mij een paar stuivers bij een drukker, en daarvoor betaalt u mij niet
genoeg!’
Dan volgen onderhandelingen; Chien-Caillou wil zijn p l a a t niet geven voor vijf
franken; hij eischt er tien voor, en daarbij een zekere hoeveelheid aardappelen per
week.
De uitdrager, die de verdiensten van het werk heeft ingezien, geeft eindelijk toe.
Na
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behoorlijke afdrukken te hebben laten maken, die hij verfrommelt en bruin maakt,
zien ze er voor sommige verzamelaars uit als zeldzame zeventiende-eeuwsche
prenten, van een onbekend Oud-Hollandsch meester, een leerling of tijdgenoot van
Rembrandt..
Later zien wij Chien-Caillou bijna beroemd en niet meer dood-arm. Hij werkt zijn
plannen uit en wil met zijn boot naar België en Holland gaan, overal waar schilderijen
van Rembrandt zijn, maar tengevolge van een amouretje eindigt hier, vrij plotseling,
het verhaaltje.
In hoofdzaak is dit novelletje - een fijn, teêr stukje - een allegorie van een
etsersbestaan, dat o.a. zelfs de aandacht trok van Victor Hugo.

HUIZEN VAN DEN POSTBODE.

Heel toevallig vond ik, niet lang geleden, in een oud nummer van den Gil-Blas,
een stukje van Léon Cladel, den grooten schrijver van Zuid-Frankrijk, gedagteekend
14 Januari 1885, Sèvres. Dit stuk beschrijft zorgvuldig de begrafenis van
Chien-Caillou (Rodolphe Bresdin).
‘Hij was’, zegt Cladel, ‘volgens dr. M. in den nacht van Zaterdag op Zondag
gestorven aan een beroerte. Men had hem gevonden, dood van koude, in zijn bed;
maar welk een bed! Een houten voerbak, waaruit varkens niet zouden willen eten,
gevuld met stroo. En zijn woning! Verbeeld u, een zolder wel vijftig meter lang, en
acht breed, met niets anders dan een pannendak; op de balken en binten eenige
lompen en vodden: overblijfsels van allerlei aard, en op een vurenhouten tafel,
tusschen eenige lappen in, onafgewerkte etsen en steenteekeningen, een potje met
beschimmelde confituur, een zaag, een hamer, een stuk brood op een aarden pot,
waarin bevroren water, terwijl onder die tafel een magere, hongerige katangstig
miauwt.
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De dragers komen en schrikken bijna wanneer zij staan voor den kalen grijsaard,
met zijn langen, ruigen baard, die nog krampachtig saâmgetrokken ligt in zijn krib,
waar hij drie dagen geleden gestorven is, na zich, geheel gekleed, volgens zijn
gewoonte, ter ruste te hebben begeven, niet o p , maar onder zijn matras. O! een
echte Bijbelsche Job, stervende op zijn mesthoop, daar lag hij!
‘De sneeuw valt gedurig; men moet vertrekken.
Bracquemond, Champfleury, Boutet, die haastig een schets van den doode heeft
gemaakt, drie of vier proletariërs uit de buurt en ik, wij zien toe hoe op den lijkwagen
de doodkist wordt geheschen, gemaakt van dunne plankjes, zooals de
Gemeentebesturen ze schenken aan hen die niets bezitten.
Een priester, geheel alleen, loopt voor den kleinen stoet.
Wij zijn weldra in het oude gebouwtje dat men de kerk van Sèvres noemt, en daar
wonen wij bij, niet een dienst, want voor hen die van honger sterven wordt geen
dienst gehouden, maar het opdreunen van enkele gebeden in het Latijn, “De
Profundis” en “Dies irae”.

LELIES.

Daarna gaan wij weg, en gedurende bijna twee uur plassen wij in de smeltende
sneeuw en rillen wij van koude, alvorens het ‘plateau des Bruyères’ te bereiken,
waar zich, langs den zoom van het bosch van Chaville, niet de oude begraafplaats
bevindt, waar mijn arme vriend, de groote dichter Albert Glatigny, rust, maar het
nieuwe kerkhof, waar weldra Rodolphe Bresdin, de etser, die onregelmatig en
terloops maar werkte, weldra tot stof zal zijn overgegaan; hij wordt begraven in den
“algemeenen grond”, in een kuil, haastig gegraven in de met kiezelsteenen
vermengde aarde, waaruit dit plateau bestaat.
Het slaat twaalf uur, en wij keeren terug, verkleumd van koude, Bracquemond,
Boutet en ik, steeds pratende over dien mislukten, die iemand had kúnnen en moeten
zijn’.
De eigenschappen van het werk van Bresdin laat ik hier onbesproken.... Waar is
het echter dat de ets-kunst dikwijls minder oplevert dan het eenvoudigste ambacht.
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Ik heb, met deze lange inleiding, eens willen laten zien welke ongelooflijke
moeilijkheden een artist kan ondervinden. Zelfs de allergrootsten.
Om bij de etsers te blijven, Ch. Méryon, de geniale, geweldige teekenaar op koper
van Oud-Parijs, werd krankzinnig van ellende. Seymour Haden beschouwt hem als
‘ontegenzeggelijk een der grootste artisten in zijn genre die de wereld ooit zag’.
Toch was hij, gewezen zee-officier, toen hij zich aan de kunst gewijd had, zóó
arm dat hij zijn platen niet kon doen afdrukken, voor enkele stuivers, en, tengevolge
der geleden ontberingen, stierf hij in het gekkenhuis van Charenton, waar hij ook
begraven werd.
Slechts weinige jaren later werden goede proeven van zijn platen met honderden
en duizenden franks betaald.
Derkzen van Angeren, beginnende, onbe-
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kend, ongeprotegeerd, heb ik ook heel arm gekend.
Het was in zijn overgangstijd, toen hij, na als ‘porcelein-schilder’ werkzaam
geweest te zijn aan de fabriek van Delftsch aardewerk van Hooft en Labouchère,
aan dit slaafsche werk den rug toekeerde, en, met groote energie, zichzelf wilde
worden.
Hij was toen pas begonnen te etsen; hij kwam bij mij met de portefeuille die hij
altijd bij zich droeg, terwijl hij, om te kunnen bestaan, dagen besteedde aan het
bezoeken van menschen die misschien iets van hem zouden willen koopen. Daarvoor
kwam hij mij adressen vragen. Ik had hem nooit gezien, noch iets van zijn werk: de
kleine etsen die hij bij zich had, evenals enkele penteekeningen, hoe onvolmaakt
ook, toonden toch reeds zijn talent. Hij verkocht toen wat hij maakte voor wat men
er voor geven wilde...
Een etsje, een molentje, geëtst in fijne, grijze lijnen liet zijn teêr sentiment van
opvatting en uitvoering doorstralen. Een paar penteekeningen trokken ook bizonder
mijn aandacht, omdat zij een grooten aanleg toonden voor g r a v e e r e n , een
gansch andere kunst dan etsen.

TANTE.

Etsen immers is, op het ‘bijten’ met sterk water na, niets anders dan t e e k e n e n
met een stalen naald door een zachte vernis-laag heen, o p een koperen of zinken
plaat.
Graveeren daarentegen is heel wat anders.
Het hanteeren van het ‘burijn’, de kleine bijtel die, vóóruit geduwd, i n de
oppervlakte van de plaat een gedeelte weggraaft, is een alles behalve vrije beweging.
Elke lijn moet berekend, logisch bedacht, in zekeren zin gestyleerd, in elk geval
eerst door den geest geheel ontworpen zijn, vóór dat ze in het metaal gegraveerd
wordt.
Nu toonden mij de penteekeningen van Derkzen, die ik toen zag, een
systematischen, maar toch gevoeligen opbouw, die veel deed denken aan
gravure-lijnen.
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Ik raadde den etser aan in Amsterdam te gaan werken onder leiding van onzen
grooten graveur Dupont, en gaf hem een introductie voor den Hoogleeraar. Toch
kwam hier niets van, misschien omdat zijn aard van etser sterker sprak, en hij ging
dóór, hoe moeilijk ook, met etsen en teekenen, zelfstandig, onverschrokken.
Geen geld hebben is voor een artist soms een gevaar. Staat hij alleen, heeft hij
geen vrienden die hem in dit opzicht steunen kunnen,
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WINTER.

dan staat hij... op straat. Dit was het geval met Michel, Monticelli, Millet, wiens werken
nu honderdduizenden waard zijn. Bekend is 't hoe de laatste, vader van een groot
gezin, zijn bakker te Barbizon niet kon betalen; hoe Corot en Rousseau, met veel
voorzichtigheid, om zijn eergevoel niet te kwesten, soms werken van hem kochten
of deden koopen.
Veel energie is noodig om in zulke zorgelijke omstandigheden te blijven werken
voor zijn ideaal, voor het bereiken van z i j n waarheid, zonder toe te geven aan den
smaak van koopers en kunstkoopers, om z i c h z e l f te blijven.
Dergelijke tijden heeft ook Derkzen van Angeren doorgemaakt.
Succes komt op verschillende wijzen: de gezonde, natuurlijke weg is deze: iemand
maakt iets met mooie eigenschappen; deze worden beoordeeld door zijn ‘pairs’,
gevoelsmenschen die hem begrijpen, en grondig, dus ook technisch, apprecieeren
kunnen, - artisten dus, collega's. Deze noemen zijn naam, zeggen zijn verdiensten.
Daarom ‘verkoopt’ hij nog niet. Maar hij wordt gewaardeerd, begrepen. Een begin
van reputatie, van succes.
Een ander soort succes ontstaat op kunstmatige wijze. De kunsthandel, die een
handel is als elke andere, en dikwijls ontaardt in speculatie en zwendel, ziet in het
werk van een meer of minder talentvol artist een waar, geschikt om te exploiteeren.
Zijn reputatie wordt dan kunstmatig gemaakt, bij veilingen worden zijn prijzen
opgevoerd, op alle mogelijke manieren. Zijn werken verspreiden zich; soms acht
hij zich dan voldaan: hij ‘schildert zich rijk’, zooals men dat in 't hollandsch noemt.
Daarom behoeft zijn werk niet mooi te zijn; volstrekt niet. Zeide niet Jacob Maris
eens dat een schilder nooit het meeste succes (‘praktische’) zal hebben met zijn
b e s t e werk. Maar het koopend publiek koopt, als gehypnotiseerd.
Dit had altijd plaats. Toch zal, in zoo'n geval, na een jaar of wat, - na den dood
des makers b.v., of nog wat later - zijn werk aanzienlijk in waarde dalen, ja soms
waardeloos worden.
Alleen het werk van een goed kunstenaar houdt waarde, neemt toe in waarde,
gestadig,
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HOUTZAAGMOLEN.

- soms, na zijn dood, op stuitend-snelle wijze.
De oorzaken der moeilijkheden die een jonge etser méér nog ondervindt dan een
jong schilder b.v., zijn de onbekendheid van het publiek met wat etsen is, met het
mooie van deze kunst, en de, over 't algemeen, geringe belangstelling die er voor
bestaat in ons land. Ook de afwezigheid van kleuren.
Hoe weinig menschen zien het verschil tusschen een penteekening en een ets;
laat staan tusschen een ets en een gravure; of weten dat een ets gedrukt kan worden
tot een zeer groot aantal exemplaren. Wie, onder de koopers van etsen die
verhandelbaar zijn geworden tengevolge van kunst-grepen, k u n n e n een g o e d e n
afdruk van een slechten onderscheiden?... Hoevelen zijn er die het verschil tusschen
een proefdruk en een gewonen druk zien?... En toch is dit verschil van zóóveel
belang, dat een ets van Rembrandt b.v., enkele tientallen guldens waard is, of vele
duizenden, al naar gelang der qualiteit.
Is het dan een wonder dat een jong etser, ongeprotegeerd, weinig kans heeft van
finantiëel te slagen, zelfs van succes te hebben?....
Ik noem een treffend voorbeeld: Er bestaan in de wereld enkele drukken van een
Franschen etser omtrent wien niemand mij ooit eenige inlichtingen kon geven,
ondanks zorgvuldige, aandachtige nasporingen. Hij heet of heette Lucien Renout.
e

Béraldi, in zijn groot werk over de etsers van de 19 eeuw, noemt hem niet, ofschoon
van Renout in ‘La Vie artistique’, jaren geleden, een paar platen werden gepubliceerd.
Een daarvan heeft superieure eigenschappen; ook een andere, zoover ik weet een
unicum, in kleuren gedrukt. Het zijn ‘droge-naalden’, ‘dry-points’, ineens op het koper
gedaan, zonder vernis of etsgrond en zuur-bad. Renout uitte in deze vrouwen-koppen
en in gedeelten van de omgeving een zeldzaam sentiment, met zeer origineel en
knap lijnenwerk. Kenners hebben deze prenten altijd zeer bewonderd. Hij is echter
onbekend gebleven tot heden, wellicht omdat hij maar accidenteel etste, of jong
kwam te sterven.
Toch zullen deze werken blijven bestaan
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in prentenverzamelingen. Zoo zou het hebben kunnen gaan met de eerste etsen
van Derkzen van Angeren, als hij niet meer geproduceerd had. Maar nu reeds is
zijn etswerk van beteekenis zoowel door omvang als eigenschappen.
Deze etser, hoewel hij weinig schilderijen maakte, heeft een volbloed
schilderstemperament. Ik ken van hem een waterverf-teekening, een paar jaren
geleden door wijlen Dr. Jan Zürcher gekocht, voortreffelijk werk. Deze teekening is
zoo treffend, en opvallend, door de sterke, frissche, juiste kleur, door de zuivere
impressie van atmosfeer, door de echte schilders-visie. In sommige opzichten,
zonder er juist op te gelijken, doet zij aan een mooie Weissenbruch denken.
Dit zegt veel en draagt bij om de kleur en de atmospherische eigenschappen van
zijn etsen te verklaren.
Het burijn der graveurs is een langzaam vorderend instrument, een trage vertolker
der gedachte. Etsen kan snel gaan, en is het aangewezen procédé om een impressie
neer te schrijven of om een gevoelige teekening op metaal te maken. Ieder etser
maakt zich een eigen techniek. Enkele regels, niet zonder uitzonderingen, bestaan;
maar Derkzen, als alle verdienstelijke etsers, vond zijn eigen procédés uit, bedacht,
gevoelde middelen om zijn doel te bereiken. Ondanks ontmoedigende
beoordeelingen hield hij vol, en werd hij de techniek meester. Deze onderwierp hij
slaafsch aan zijn wil. Technisch ‘knap’ in den zin van systematisch geroutineerd is
hij niet. Daarom is zijn werk nooit droog, saai, zielloos. Maar hij is in zijn techniek
beter dan ‘knap’; - hij is een echt etser, die het koper, in het bad, doet uitdrukken
wat hij wil. Er zijn etsers die zich tevreden stellen met lijnenwerk neer te zetten op
een plaat en verder zoo goed als geen acht meer slaan op het bijten. Dit zijn geen
ware etsers. Het bijten zelf is een der meest belangrijke, aanpakkende factoren van
deze kunst. Daarom zijn angst, ongerustheid, preoccupatie, gemoedsstemmingen
die het maken van een ets begeleiden.
En hoe ruim is het veld, hoe verschillend wat men met dit procédé bereiken kan!
Men denke aan Rembrandt, natuurlijk; maar naast hem b.v. aan Zeeman, of aan
Potter, K. Dujardin, Claude Lorrain, Piranese, of aan modernen als Bracquemond,
Rops, Koepping, Hellen, Buhot, Seymour-Haden en zoovele anderen! Welk een
rijke afwisseling van uitdrukkingsvermogen, welk een wereld van hoog artistieke
uitingen! Tiepolo, Whistler, Goya, Chahine, Brangwyn, welke tegenstellingen,
wanneer men hun werk bekijkt! En altijd is er plaats voor nieuweren; elk vindt andere
middelen uit om zijn visie neer te schrijven op het metaal, Barbara van Houten
zoowel als Nieuwenkamp, van der Valk zoowel als Derkzen van Angeren. Dit bewijst
hoe rijk het te ontginnen veld in dit opzicht is voor een etser met temperament. En
dát is deze etser in hooge mate.
Tengevolge van het misbruik maken van drukkers-recepten en van te vloeibare,
modderige inkten, die aan prenten het voorkomen geven van met teer of chocolade
gedrukt te zijn, èn tevens door misbruik van ‘retroussage’, - is een reactie
opgekomen, die wel eens etsen deed ontstaan, welke meer van het saaie eener
lithografische gravure hebben dan het diep-rijke, gloedvolle en machtige, - zelfs in
het teêre, - van een mooie etsproef. Zoo ontstaat verwarring van procédé, en gaat
men soms in 't eene zoeken wat in het andere gevonden moet worden.
Derkzen heeft zich tot nu toe vrij weten te houden van dergelijke modieuze,
ongevoelde invloeden, en alleen etsen gemaakt, die geheel aan de eischen van
een complete e t s beantwoorden.
Om deze reden drukt hij ook altijd zijn platen zelf. Wanneer men weet hoe moeilijk
d i t werk is, hoeveel geëischt wordt van een behoorlijken afdruk, en hoe vermoeiend,
geestelijk, - dus ook lichamelijk, - het drukken van een plaat wordt, nadat de
allereerste afdrukken zijn genomen, - dán moet men zooveel energie bewonderen.
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Thijs Maris deed 't ook, met zijn meesterstuk ‘de Zaaier’, maar hield het niet vol;
toen ging hij naar Goulding, den beroemden Londensche drukker. Graadt van
Roggen en Nieuwenkamp hebben het ook gedaan, en eigenlijk zou het wenschelijk
zijn dat 't altijd gebeurde, maar dit is eenmaal onmogelijk bij een ietwat groote
productie.
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Zoo gebeurde het dat de enkele reproductie-platen, die Derkzen maakte, naar
Gabriël en Israëls, door den uitgever aan een plaatdrukker werden gegeven om af
te drukken. Maar zijn origineelen drukt hij steeds zelf af.
Een merkwaardige reproductie-plaat van Derkzen van Angeren is die naar het
meisjeskopje van den Delftschen Vermeer, thans in het Mauritshuis. De reine
blankheid, het fijne modelé, de heldere, kristallijne uitdrukking der oogen, gepaard
aan de sterke, zoo zuivere kleur, maken dit werk tot een der moeilijkste gegevens
voor interpretatie. Toch heeft Derksen veel van het moois van dit schilderij - op
dezelfde grootte als het origineel geetst - weêr kunnen geven. Slechts enkele
afdrukken van deze merkwaardige plaat zijn in omloop, omdat Derkzen ze uitsluitend
op bestelling afdrukt.

DOODSKOP.

Het spreekt van zelf dat aan iemand, die den strijd om het bestaan mee moet
maken als deze etser, geen ontmoedigingen of teleurstellingen van allerlei aard
gespaard werden.
Zóó is hem eens gezegd, dat hij maar moest uitscheiden met etsen, omdat zijn
m a n i e r niet deugde, - aan hem, die juist technisch zoo onderlegd en knap is!
Maar om dezen etser volkomen te genieten moet men geheel zijn oorspronkelijk
werk doorbladeren. Dit kan verdeeld worden in drie groepen: figuurstudies, stillevens
en landschappen. Tot de eerste behoort vooral zijn kop van een ouden boer,
levensgroot. In deze ets, van machtige realiteit, heeft hij enorme moeielijkheden
overwonnen. Door de strafheid van uitdrukking, door de intensiteit van leven, het
pittige der uitvoering, herinnert zij aan het werk van sommige primitieven.
Dan heeft hij een reeks studies gemaakt van zieke, stervende oude vrouwen,
dof-luguber als de ziekte en de dood zelf. Een zijner eenvoudigste en tevens meest
geslaagde koppen, hoewel niet van de sterkste, is ‘Tante’. In anderen weêr heeft
hij iets gelegd van de woestheid, die soms Vincent van Gogh bezielde. Juist deze
ongelijkheden, dat z o e k e n is in zijn werk aantrekkelijk. Men voelt voortdurend
den
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koortsigen zoeker, den onrustigen onvoldane, die met passie tracht het leven vast
te houden. Hij heeft niet zijn ‘weg’ gevonden, in zooverre, dat hij zich niet tevreden
stelt met een gelijkmatige, gemakkelijk te herkennen factuur, op alle onderwerpen
gelijkelijk toe te passen, als de traditioneele restaurantsaus die met alle gerechten
wordt opgediend. Maar hij koestert voor elk zijner platen een ander, heterogeen
gevoel en hij tracht dit gevoel, hoe dan ook, uit te drukken. Zijn werk is nooit
systematisch, eentonig, droog, zichzelf herhalend, al zijn ook zijn onderwerpen
dikwijls dezelfde. Maar welke artist heeft niet een keuze van sujetten die hem
aantrekken, bezighouden, tot hij alle middelen om ze weêr te geven, heeft uitgeput?

HUISJE VAN RIJTH.

Zóó is er, onder zijn stillevens, een reeks voorname platen, genaamd
‘Doodskoppen’. ‘Doodskoppen voor een raam’, ‘Doodskoppen no. 1’, Doodskoppen
no. 2’. Het zijn gewoonweg schedels, zonder meer, in een mooi licht geplaatst. Met
liefde en gevoeligheid bestudeert hij de plannen, de lijnen, de zacht welvende of
nerveus pittige vormen van dit meesterstuk, een
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schedel. Gegroeid om de hersenen, zich gestadig ontwikkelend met de
lichaamsontwikkeling, is een menschenschedel een der meest volmaakte
natuurvormen die men zich denken kan. Phrenologie mag een wetenschap of een
intuïtie zijn, waar is het dat een schedel veel verraadt van de eigenschappen van
zijn inhoud, het brein, en indien iets ‘constructief’ en doelmatig is, dan is het een
skelet. Om deze redenen zijn schedels altijd bewonderd en dikwijls geschilderd.
Om een schilderij te maken, met zulk een onderwerp, om het te completeeren,
werden eenige voorwerpen er naast geplaatst en dergelijke sujetten heetten ‘Vanitas’
of iets dergelijks. Maar de geboren schilder beeldde ze af om hun mooiheid van
vorm en kleur.

OUDE BOER.

Zoo ook Derkzen van Angeren. Levensgroot etste hij ze, meestal twee naast
elkander geplaatst, in verschillende lichteffecten, tegen het licht in, - sterk glanzend
verlicht, - of dof, beenig, stoffig. Zeer opmerkelijk zijn deze platen, die van zijn
wilskracht getuigen, en - van zijn kwaliteiten als kolorist. Gestadig is hij vooruit
gegaan in het weêrgeven van deze onderwerpen. Zijn plaat Doodskoppen no. 2
(koper), de laatste dezer serie, is ontegenzeggelijk de fraaiste, en zeer veel moois
is gelegd in de uitdrukking van stof en licht, en in de zacht welvende, sculpturale
teekening der gevoelige, bewegelijke plannen, die bijna onmerkbaar in elkander
overgaan, -evenals in die der kantige, scherpere vormen der aangezichts-beenderen,
sterk hoekig, zonder hardheid, solide en sierlijk buigend langs oogkassen en kaken.
Met deze onderwerpen, en met zijn meermalen herhaalde studies van zieken en
dooden, doet Derkzen denken aan een of ander onbekend oud meester; deze
werken van hem hebben een macaber en luguber karakter, alleen te vergelijken
met dat van sommige ‘Doodendansen’ der Middeleeuwen.
Tot zijn reeks ‘stillevens’ kan men ook rekenen ‘Etshok’, een naam dien elke etser
geeft aan zijn laboratorium, een zijner laatste en belangrijkste etsen. Deze groote
plaat, van hoogst verdienstelijk lijnenwerk en toon, geeft wel het heldere reflectie
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licht van een ruimte waarin het licht vrij spel heeft, door breede ramen onbelemmerd
binnenvallend. Forsch staat de zware ijzeren etspers, - massale tegenstel-
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ling met het zich overal verspreidende licht.
Zijn derde serie onderwerpen klasseer ik onder de rubriek: ‘landschappen’.
Een dezer viel mij op, reeds eenige jaren geleden. Het was ‘Winter’, en stelt voor
moestuintjes met enkele schrale boomen. Krachtig is deze plaat geëtst, terwijl de
lucht, met aquatint behandeld, - een moeilijk procédé dat te onzent maar enkele
beoefenaren telt, - merkwaardig bewegelijk. dun en juist van toon is. De
winterstemming is volmaakt uitgedrukt. Geen etser, die niet tevens talentvol schilder
is, zou met zooveel gevoeligheid een winter-indruk hebben kunnen geven. Deze
plaat trok dan ook zeer de aandacht in 1905 te Venetië, in de Hollandsche afdeeling,
die op deze belangrijke tentoonstelling zoozeer opgemerkt werd.
Derkzen van Angeren maakte onlangs een tweede plaat van hetzelfde onderwerp;
prachtig zijn besneeuwde grond en broeibakken, - maar tengevolge der
wisselvalligheden die met de behandeling van aquatint gepaard gaan, verongelukte
zij in latere bewerking, en Derkzen verkocht ze,... voor oud metaal!

ETSHOK.

Talrijk zijn de kleinere etsen die hij maakte, meer of minder in verband met deze
prent, ‘Studies van moestuintjes’, ‘Moestuintjes’, ‘Sneeuw’, enz.
Ook molens hebben hem dikwijls aangetrokken; een ‘Molen zonder wieken’,
levenloos als een skelet; ‘Houtzaagmolens’, groot en klein. En polder-landschappen,
ruim, atmospherisch, weelderig verlicht. Tot zijn bekoorlijkste, intieme sujetten
behoort een reeks, - want hij komt gaarne als alle ware artisten op hetzelfde
onderwerp terug, - van ‘Huisjes van de postbode’, een motief, vlak naast zijn woning
gevonden. Deze huisjes, van voren of van ter zijde gezien, zijn met zeldzame
gevoeligheid geteekend. Iets Whistler-achtigs geestigs is in den lijnen-opzet der
steenen, kalkvoegen en ramen; de pannendaken, muren, boompjes zijn met dezelfde
volgehouden liefde aangekeken en bestudeerd.
Zijn onderwerpen zijn even eenvoudig als zijn titels; maar hij weet een ‘Landwegje’,
een ‘Landhek’, of een ‘Molen’, eenige centimeters groot, belangrijk te maken door
de gespannen gevoeligheid waarmede hij ze aankijkt.
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De laatste platen die hij etste toonen meer nog dan andere, zijn groote vastheid
van teekening, zijn gevoeligheid, zijn rusteloos zoeken.
Groote etsen zijn ‘Lelies’, zeer groote, ‘Zonnebloemen’ (in een aarden pot) en
een andere plaat, voorstellende allerlei studies in alle richtingen zoowel van die
bloemen als
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van een naakt model. Prachtig bestudeerd zijn hier de bewegingen der malsche
bloembladen, de lichte en donkere bloemen, en fragmenten van zijn model, als o.a.
voeten, die aan de teekening van sommige handen van Holbein en Dürer herinneren.
Al deze prenten, zoo onbevangen gemaakt, en zoo in-Hollandsch, getuigen van
veel oorspronkelijkheid van opvatting en van uitvoering. Men ziet er aan dat Derkzen
van Angeren niet veel etsen van ‘meesters’, groote of kleinere, heeft gezien. Hieraan
dankt hij zeker wel voor een groot gedeelte zijn oorspronkelijkheid, een eigenschap
die hem wel eens in den weg zou staan, wanneer hij, - wat hij niet zal doen! - naar
populariteit mocht zoeken. Want niets is hiervoor meer geschikt dan een gemakkelijk
te herkennen factuur, die weinig afwijkt van bestaande uitingen. Dit maakt, dat
sommige schilders met weinig eergevoel, liever in het zog van een bekenden meester
varen, dan langs een weg vol moeielijkheden een eigen weg te zoeken. ‘De weg
naar het succes is gemakkelijk af te leggen, wanneer men zich door een bekende
reputatie laat voortslepen,’ zeide de Goncourt, ‘maar men wordt met slijk bespat.’

IN HET ATELIER.

En juist de factuur, de ‘manier’ van etsen is bij Derkzen van Angeren zeer
persoonlijk, ruig en wild soms, dikwijls niet behagelijk, maar altijd belangwekkend,
krachtig, individueel en knap.
Waartoe, in een opstel als dit, - dat in de eerste plaats bekendheid wil geven aan
het werk van een zeer verdienstelijk artist, - met nadruk te wijzen op kleine fouten
of onvolmaaktheden die iedereen kan zien? Dit werk is in zijn geheel, als uiting, zóó
belangrijk dat het overbodig wordt. ‘D ' a i l l e u r s l a c h o s e e s t s i f a c i l e , e t
d'autres l'ont faite! - N'est-il pas plus nouveau de voir les
g e n s p a r l e u r b e a u c ô t é ?’ zegt Baudelaire ergens in zijn ‘Curiosités
Esthétiques’.
Geen kunstenaar is er die n o o i t minderwaardig werk heeft geleverd, maar ieder
wordt beoordeeld naar zijn b e s t e werken, de éénige die van hem blijven. Iedereen
heeft zwakke zijden, op deze alléén te wijzen lijkt mij kleingeestig of bekrompen, en
vloeit dikwijls alleen voort uit onkunde of naijver.
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Daarom bewonder ik liever met enthousiasme de kwaliteiten van een collega,
die, zelfstandig, wars van elke côterie, met één doel voor oogen, z i j n e waarheid,
zich door het leven slaat, zonder zich te storen aan ontmoedigende, niet altijd
belanglooze raadgevingen.
Biografische aanteekeningen heb ik vergeten te maken onder het schrijven van
dit opstel. ‘Onderscheidingen’ heeft Derkzen van Angeren nog niet gekregen, omdat
hij weinig exposeerde.
Hij werd geboren te Delft in 1878, is gehuwd en woont te Den Hoorn bij Delft;
betrekkelijk jong, kan hij veel nog van zich doen hooren als schilder-etser, een genre
waarvan hij een zeer volmaakt type is.
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Het Romeinsche landhuis in Nederland
door dr. J.H. Holwerda jr.

PL.

1. HUTURNEN UIT ITALIË.

Een lang veronachtzaamd hoofdstuk der klassieke archaeologie, niet aanlokkend
door schitterende kunstwaarde of in het oog vallende kunsthistorische beteekenis
van zijn onderwerp, maar daarentegen voor ons, bewoners van ver van de klassieke
beschavingsbron verwijderde streken, van groot belang, omdat het verschijnselen
behandelt welker invloed zich ook hier in hooge mate heeft doen gelden, is dat over
de Romeinsche villa, het landhuis in zijn verschillende gedaanten. Om zijn
verschillende vormen en hun beteekenis beter te begrijpen moeten we kort zijn
wordingsgeschiedenis nagaan. Gelijk het landhuis uit het gewone Romeinsche huis
moet zijn ontstaan is dit laatste te beschouwen als geworden uit de eenvoudige
boerenhut zooals die in zijn zelfden vorm niet alleen over Italië in den aanvangstijd
der Romeinsche beschaving, maar ook over het verdere Europa in gebruik moet
zijn geweest. Over de vormen dier oude hutten worden we op merkwaardige wijze
onderricht door tal van aschurnen in zeer verschillende streken zoowel van Italië
als b.v. Duitschland gevonden, die den vorm van zulke hutten nabootsten. (pl. 1).
Het waren meestal vrijwel vierkante ruimten met een meer of minder schuin dak en
één groote opening voor deur. Licht en lucht moesten tevens door deze opening
binnentreden; het spreekt van zelf dat waar deze hut tot bescherming tegen koude
dienen moest, van eenigszins grootere ramen eerst veel later sprake zijn kon, nadat
in de tijden lang na Chr. geboorte het glas ook in onze Noordelijke streken zijn
intocht gedaan had, om langzamerhand in den huisbouw een geheelen ommekeer
teweeg te brengen. In de Zuidelijke landen echter met hun vroeg ontwikkelde
beschaving en daarmee gepaard gaande behoefte aan uitbreiding van den huisbouw,
maar bovenal met hun mild klimaat, heeft men lang voordat het glas de oplossing
van deze moeielijkheid brengen kon, een geheel andere gezocht en gevonden, die
ook thans nog de huizen van vele streken van het Zuiden een geheel ander aanzien
geeft dan dat van onze Noordelijke gebouwen. Dáár behoefde men namelijk de
open lucht niet zoo te schuwen, een groote opening in het dak bracht licht en lucht
beide en leverde slechts geringe bezwaren op. Merkwaardig is in dit opzicht een in
Italië gevonden huturn, die reeds een dergelijke vierkante opening vertoont. (pl. 1
links). Zoo werd het zuidelijke huis een binnenbouw, de buitenmuren bleven vrij wel
blind, maar binnenin was een open ruimte van waaruit de verschillende aan de
kanten gelegen vertrekken licht en lucht ontvingen, gelijk het hier afgebeelde
eenvoudige huis in Pompeji, in reconstructie, duidelijk maakt. (pl. 2). Die open hof,
het atrium ge-
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2. ROMEINSCH HUIS (POMPEII).
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noemd, was tevens de voornaamste woonruimte, aan de voorzijde door het
vestibulum toegankelijk, van achteren door een aansluitend vertrek afgesloten,
terwijl aan weerskanten de beide vleugels met hun nevenvertrekken lagen. Bijg.
plattegr. (pl. 3) geeft hiervan een duidelijk schema, dat niet alleen voor den huisbouw
in de steden, maar ook voor de villa het grondschema is geweest.

PL.

3. PLATTEGROND VAN EEN EENVOUDIG ROMEINSCH HUIS.

Het spreekt van zelf dat dit schema door aanbouw rondom voor groote uitbreiding
vatbaar was; steeds echter kan men den hof, het atrium, met zijn omliggende
vertrekken herkennen. Een groote reden tot uitbreiding heeft men ook te zoeken in
de behoefte der oude volken aan baden. Was men in zijn steden aan de publieke
badhuizen gewend, de rijke bewoner van het platteland bouwde in eigen villa een
dergelijke inrichting, waarvoor naar de behoefte der Romeinen een aanzienlijke
ruimte noodig was. Niet alleen dat men een koudwaterbad, vaak met zwembassin,
aanlegde maar daarnaast waren kleedkamers en vooral warm- en lauwwater-, zelfs
stoombaden een vereischte.

PL.

4. ROMEINSCHE LUXEVILLA OP EEN POMPEIAANSCHE MUURSCHILDERING.

PL.

5. PLATTEGROND VAN DE ROMEINSCHE VILLA VAN RAVERSBEUREN.
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Het spreekt van zelf dat deze afdeelingen verwarmd moesten worden en een
vernuftig systeem van centrale verwarming, waardoor zoowel het water voor kuip
of bassin, als het vertrek zelf op temperatuur gebracht en gehouden werd was
daarvoor in gebruik. Van een naast de vertrekken gebouwden oven uit, boven welken
tevens de waterketel zich bevond, werd de warme lucht onder de vloeren der
vertrekken en zelfs langs de wanden daarvan naar buiten gevoerd. Daartoe was
de vloer natuurlijk hol, d. w z. hij rustte op rijen van kleine kolommetjes, op bepaalde
afstanden van elkaar uit ronde of vierkante baksteen-plavuizen gebouwd, tusschen
welke de warme lucht vrijen doorgang had om den er op liggenden vloer te
verwarmen; van uit die verwarmingsruimte onder den vloer, hypocaustum genoemd,
werd de verwarmde lucht langs de eveneens dubbele wanden, hetzij deze met een
dubbele tegelbekleeding voorzien of uit holle vierkante buizen opgemetseld waren,
naar buiten gevoerd. Het spreekt van zelf dat het voor de verwarming dezer
badvertrekken tevens een
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vereischte was dat ze van de buitenlucht waren afgesloten, zoodat we dus hier voor
het eerst de bij andere vertrekken open gelaten vensters met glasramen gesloten
zien.
Door nu deze uitgebreide inrichtingen in den villabouw op te nemen en verder
door de behoefte aan ruimte van de op weelderigen voet levende bewoners werd
het grondplan van het huis bij deze villas ten platten lande kolossaal uitgebreid;
voeg daarbij dat niet zelden het geheele huis rondom van zuilenhallen werd voorzien,
dan behoeft het ons niet te verwonderen dat de Romeinsche luxevilla een prachtigen
wijdschen aanblik bood, voor het oog wel zeer verschillend van het eenvoudige
Romeinsche huis; toch zijn de oude elementen daarvan steeds weer te vinden, het
oude atrium met zijn omliggende vertrekken, het vestibulum en de beide vleugels,
die nu zelfs meestal een weinig voor het front van het vestibulum uitspringen. Door
opgravingen zijn ons slechts zeer onvoldoende dergelijke groote luxevillae in Italië
bekend, d.e.t. kennen we ze in hun wijdschen aanblik van Pompejaansche
muurschilderingen, als waarvan pl. 4 ons een toont, en bovendien, hoewel eenigszins
vaag, door de beschrijving in de litteratuur.

PL.

6. BRONZEN HAND VAN ARENTSBURG.

Voor ons doel interesseert het ons dan ook oogenblikkelijk meer dat bij de
uitbreiding der Romeinsche heerschappij over Midden-Europa ook hier en daar in
het veroverde gebied dergelijke villae verrezen, natuurlijk uit den aard der zaak
betrekkelijk sporadisch, van den boven beschreven grootschen aanleg. Zoo vinden
we b.v. in de buurt van Trier eenige villa-resten en verder hier en daar in Duitschland.
Vooral de bekende villa van Raversbeuren (pl. 5) in de Hunnsrück, is hiervan een
uitstekend voorbeeld. Duidelijk zien we daar het vestibulum, (beneden), hier door
een open zuilenhal gevormd, aan weerszijden door uitspringende vleugels afgesloten;
daarachter ligt in het midden het atrium, in welks hoek een trap naar de kelders
onder het vestibulum voert. Rondom het atrium liggen de verschillende vertrekken,
vrij regelmatig naar de vier hoeken uitgebouwd en naar men meent gedeeltelijk door
open zuilenhallen omgeven. In den vleugel in den N.O. hoek vermoedt men de
badinrichting, terwijl nog eenige andere vertrekken van hypocausten voorzien en
dus verwarmbaar waren. Hier zien we dus een eigenaardigheid van zulke villae in
Noordelijke streken, die voor de geheele ontwikke-
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ling van den bouw een bizonder groote beteekenis heeft. Immers hier had men aan
verwarming niet alleen in de badkamers behoefte, maar ook in andere
woonvertrekken en zoo zien we dus het systeem der centrale verwarming door
middel van hypocausten van de badinrichting naar de gewone woonbouw
overgebracht. Vroeger, voor men tot de kennis van dezen eigenaardigen overgang
was gekomen, zag men bij een opgraving in elk vertrek, dat met een hypocaustum
voorzien was, een badvertrek, doch de groote talrijkheid van zulke hypocausta en
het feit dat in verschillende zulke vertrekken geen water toe- of afvoer was, heeft
tot de erkenning van dit feit gevoerd. Dat het hiervoor dus ook noodig werd deze
vertrekken van de buitenlucht door middel van glas af te sluiten en dat daardoor
feitelijk het oude atrium zijn beteekenis als lichtzaal verloor, is een feit waarop we
nader zullen moeten terugkomen. Voorloopig blijft niettemin dit atrium een typisch
deel van den villabouw uitmaken.

PL.

7. GEDEELTE VAN REUVEN'S KAART VAN DE OPGRAVINGEN OP ARENTSBURG.

We zeiden reeds dat zulke groote luxe-villae betrekkelijk zeldzaam waren; het
spreekt vanzelf dat alleen rijke grondeigenaren zich zulk een weelde konden
veroorloven en verder vinden wij dergelijke gebouwen, hoewel vaak reeds in
eenvoudiger vorm, in de buurt van staande legerplaatsen, waar ze waarschijnlijk
als ambtswoning voor een hoogen magistraat hebben gediend. In dit laatste geval
dragen de pannen en steenen die bij den villabouw hebben gediend, evenals dat
bij andere militaire gebouwen het geval is, het merk van de legerafdeeling die in het
kamp in garnizoen lag.
Weinig bewoners van het volkrijkste centrum van Zuid-Holland zullen meer
vermoeden datvlak onder de rook van den Haag voor ongeveer 80 jaren een
opgraving plaats had die naar onze meening in het licht van onze tegenwoordige
kennis bezien voor ons onderwerp van zeer groote beteekenis is geweest.
Reeds lang was het een bekende zaak dat om en bij het buiten Arentsburg bij
Voorburg niet onwaarschijnlijk een Romeinsche nederzetting had gelegen, die men
met het Forum Hadriani, van de oude reiskaart van Peutinger bekend,
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vereenzelvigde. Ook hadden enkele merkwaardige vondsten daar ter plaatse in de
e

18 eeuw gedaan den aandacht getrokken; zoo bezit het Leidsche museum van
oudheden een zeer mooi kolossale bronzen hand (pl. 6), klaarblijkelijk van een groot
keizerbeeld afgebroken, hetwelk eenmaal daar
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ter plaatse moet hebben gestaan. Ook de vondst hiervan was een sterke aansporing
tot onderzoek. Het was echter geen kleinigheid in een tijd, toen nog nauwelijks de
opgravingen van Pompeji van zich deden spreken, toen nog niet alleen een groot
deel der archaeologische schatten in het Zuiden van Europa onder den bodem
bedolven waren, waar men in Noordelijker streken bijna nog niet aan opgravingen
op eigen bodem dacht, dat de eigelijke stichter van het Rijksmuseum van oudheden,
Reuvens, in ons land een dergelijke onderneming niet alleen durfde aanpakken
maar ook kon volvoeren. Feitelijk

PL.

8. OUDE TEEKENING IN REUVEN'S ARCHIEF VAN DE OPGRAVINGEN OP ARENTSBURG (1828).

is het een treurige stemming die over ons komt wanneer wij ons in deze zaken
trachten in te werken. Dan wordt het ons bewust hoe we feitelijk in dezen man een
baanbreker hebben bezeten op een toen nog bijna onbekend gebied, iemand die
in ons land een opgravingstechniek begon te ontwikkelen - tal van kleine wenken
en opmerkingen in zijn geschriften nagelaten wijzen er op - die eigenlijk eerst in
onze dagen tot haar kracht is gekomen, geheel buiten ons om, zoodat wij, waar we,
als Reuvens ware blijven leven, vooraan hadden kunnen gaan, thans niet anders
meer kunnen doen dan volgen wat buitenlanders ons hebben geleerd. Immers een
vroege dood nam hem weg, te midden van zijn uitgebreide werkzaamheid, en mede
door de gebeurtenissen van 1830 bleven met zoo vele andere zaken ook zijn
opgravingen van Arentsburg onvoltooid; wie na hem kwamen bleken niet in staat
zijn werk voort te zetten. Echter, dit niet alleen, maar terwijl Reuvens slechts in een
zeer ‘Korte beschrijving en plan der Romeinsche bouwvallen op de hofstede
Arentsburg’ voorloopig een en ander van zijn werk mededeelde, daarentegen in
geschreven dagboeken en losse aanteekeningen gegevens voor een eigenlijke
uitgave verzameld had, lieten zijn opvolgers ook dat geschreven archief stil rusten
in de kast, zich er mede vergenoegende het netjes te doen inbinden en zoo is
waarschijnlijk veel, wat mogelijk nog voor wie direct na hem kwamen verstaanbaar
geweest was, door de kortheid en wanorde, die uit den aard der zaak in zulke voor
eigen gebruik bestemde aanteekeningen heerscht, voor ons niet meer begrijpelijk
en dus voor altijd verloren. Uit deze archiefstukken, vergezeld van soms niet meer
verstaanbare kaarten en platen, hebben wij getracht de voorstelling, die ons zijn
voorloopige beschrijving gaf, aan te
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vullen en te verlevendigen, en waar ons thans zoo tal van buitenlandsche
onderzoekingen en resultaten ter vergelijking ten dienste staan, die Reuvens zelf
natuurlijk miste, meenen wij, al moge veel ons evenals hem nog duister blijven, en
al zal in een enkele voor ons onduidelijke aanteekening van den opgraver, voor
eigen gebruik bestemd, zeker nog menig gegeven verborgen liggen, zonder dat het
ons meer kan inlichten, toch een vrij belangrijk resultaat te kunnen bereiken.

PL.

9. OUDE TEEKENING IN REUVENS' ARCHIEF, EEN GEDEELTE VAN GEBOUW 1.

Reuvens' onderzoekingen waren vrijwel beperkt tot het terrein van de hofstede
Arentsburg zelve, hij kon dus niet zoeken waar hij wilde, maar moest nasporen wat
hij kon. Het voornaamste wat hij vond heeft hij zelf op vorenstaand kaartje
afgeteekend (pl. 7). Om te beginnen met wat hem het voornaamste scheen en wat
ook voor ons doel zeker in de eerste plaats belangrijk is, het meest springt ons in
het oog het gedeelte van het gebouwencomplex, dat hij met een I aanduidde. Daar
Reuvens in dit gebouw tal van hypocausten aantrof, gaf hij het, volgens de reeds
genoemde dwaling van zijn tijd, den naam van badhuis. Na wat wij echter boven
zagen, moet het ons duidelijk zijn dat we hier met een groote villa te doen hebben,
waarvan het westelijk gedeelte nog in den onontgraven bodem bedolven ligt. Het
valt ons niet moeielijk de verschillende onderdeelen der villa te herkennen. In de
eerste plaats zien we den hof, het oude atrium (waarin de I staat) en vragen we nu
naar het front, het vestibulum met zijn ingang, dan schijnt het vrij zeker dat we dat
aan de Oostzijde moeten zoeken. Immers er lag zoowel voor dat gebouw als voor
die welke met II en III zijn aangeduid een plein, dat aan de Noordzijde door den
o

muur (n . 39) met zijn eigenaardigen stompen hoek en het gebouw IV afgesloten
werd, waarvan het plaveisel nog op verschillende plaatsen (bij 39 en 34) zicht. baar
was en waarop zich een put (16) en eenige regentonnen (36 en 37) bevonden.
Verder stond hier nog een enkele basis van een beeld waarschijnlijk (17) en werden
hier eenige fragmenten van beelden, die het plein blijkbaar versierden, gevonden.
Mogen we dus à priori aan deze zijde ook het front van ons gebouw I verwachten,
ook de geheele aanleg van het langwerpige vertrek 10 met zijn achterhal 11 maken
den indruk van een vestibulum, waaraan zich aan de Noordzijde de kamers 12, 13
en 14 en het vleugelvertrek 15 aansloten. Een alleraardigste
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10. OUDE TEEKENING VAN EEN GEDEELTE VAN HET MUURVERBAND.
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teekening in Reuvens' archief (pl. 8) geeft ons behalve een kijkje over het terrein
het gezicht op dit gedeelte van den bouw.
In dit vestibulum (10) met zijn achterhal (11) die we op het midden van die
teekening zien lag blijkens de gevonden resten een kalkvloer, terwijl het
vleugelgebouwtje (15), op de teekening op den voorgrond, waarschijnlijk aan de
Noordzijde nog een zijïngang had. Een tweede teekening (pl. 9) in dit archief geeft
ons een indruk van den toestand waarin dit gedeelte van het gebouw is
weergevonden. Op den achtergrond zien we daar rechts een gedeelte van het
vestibulum (10, 11) links het vleugelgebouwtje en verder naar den voorgrond
toekomende de verschillende vertrekken 12, 13 en 14. Wat er van over is, is slechts
het solide gebouwde fundament uit z.g. opus incertum - een naam voor den bij de
Romeinen veel gebruikten metselbouw van onregelmatige steenen in een kalkmassa
(pl. 10) - waarbij vooral de verschillende beeren opvallen die afzonderlijk tegen het
fundament aan staan. Deze beeren hebben Reuvens stof tot verscheidene gissingen
gegeven, waarvan wel die de waarschijnlijkste lijkt dat dit gedeelte van het gebouw
in lateren tijd nog eens gerestaureerd zou wezen; hiervoor pleit het feit dat de eenige
beer die nog eenigszins hooger overeind staat, naar de teekening te oordeelen,
een anderen en zelfs zeer laten metselbouw vertoont, terwijl een andere, die rechts
op den voorgrond, op zeer ongewone wijze op een heipaal gefundeerd schijnt te
zijn. Er dus resten van boogbouw of kolommen in te zien, gelijk Reuvens elders
vermoedt, lijkt ons niet mogelijk, wij beschouwen ze het liefst als lateren aanbouw.
Zoo heeft men dus hier de fundamenten in metselwerk van verscheidene
vertrekken wier bovenbouw, naar Reuvens op grond van gevonden fragmenten
vermoedt, van tufsteen- of kalksteenblokken moet hebben bestaan, die aan de
binnenzijde met in verschillende kleuren beschilderd stuk, waarvan nog enkele
fragmenten over zijn (vgl. pl. 11), gepleisterd waren. Dat de verschillende vertrekken
onderling ineenliepen en dat in de buitenmuren raampjes waren, waarschijnlijk met
glas afgesloten - ook stukken glas zijn in de ruïnen gevonden - behoeft verder
nauwelijks gezegd. De dakbedekking geschiedde hier zoowel als in alle andere
gebouwen op een wijze waarmede onze moderne al zeer overeenkomt; slechts de
vorm der pannen is eenigszins anders, gelijk pl. 12, een reconstructie van eenige
hier gevonden dakpannen samengesteld toont. In betrekkelijk weinig sterke helling
liggen rijen vierkante pannen met dìkke rechthoekig omgebogen zijranden tegen
elkaar aansluitend schubvormig over elkaar, terwijl halfronde vorsten over de randen
heenliggen om de kieren daartusschen af te sluiten. Bij de groote gelijkenis onzer
tegenwoordige daken hiermede wordt het duidelijk hoe wij ook dat bouwdetail door
de Romeinen hebben leeren kennen.
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11. RESTEN VAN MUURSCHILDERINGEN VAN ARENTSBURG, IN HET LEIDSCHE MUSEUM.

Dank zij de bovenaangehaalde oude teekeningen, kunnen we ons dus van dit
gedeelte van de villa een vrij goed denkbeeld vormen. Voor het overige deel
ontbreken ons helaas dergelijke afbeeld. zoodat we daar aan den plattengrond en
de beschrijving zijn overgeleverd.
Uit het vestibulum (10) voerde dan klaarblijkelijk een gang (9) in den anderen
vleugel, waar we eerst een klein, door een hypocaustum
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verwarmd en met stucschilderingen versierd kamertje (6) vinden, waarnaast (in 7)
het praefurnium, de oven, te zoeken is waar om zoo te zeggen van dit gedeelte de
centrale verwarming bediend werd; sporen van brand, benevens de vorm van dit
kleine vertrekje, bewijzen dit voldoende. Vanuit dit kamertje (6) kwam men in de
andere grootere en kleinere vertrekken (1-5) waarin eveneens resten van
hypocausten en stucschilderingen zijn aangetroffen. Op dezelfde wijze als aan den
anderen vleugel kan men zich dus ook hier het gebouw in zijn ouden toestand
eenigszins denken. De afsluiting van het gebouw aan de W.-zijde, de vertrekken
die daar zonder twijfel hebben gelegen, zijn niet door Reuvens opgegraven; hier
ligt dus zeker nog een gedeelte onder de aarde.

PL.

12. ROMEINSCHE DAKBEDEKKING VAN ARENTSBURG.

De resten van den boven beschreven villabouw, waarom het ons in ons verband
dan ook vooral te doen was, zijn wel verreweg de duidelijkst herkenbare der geheele
opgraving. Om echter den aard van deze villa nader te leeren kennen is het
noodzakelijk haar te beschouwen in verband met haar omgeving, voor zoo ver die
ons bekend is. En dan valt ons in de eerste plaats het vlak bij gelegen complex II
in het oog, welks ruïne door een in 1771 gegraven sloot van de vorige gescheiden
wordt. Wat wij nog van dit gebouw te weten kunnen komen is betrekkelijk weinig.
Alleen meenen we zeker te kunnen zeggen dat het een latere vergrooting is van de
boven beschreven villa. Immers de samenhang van beide blijkt duidelijk uit de
nabijheid en de evenwijdigheid der fundamenten; het kan haast niet anders of beide
hebben eenmaal één geheel uitgemaakt. Daar staat echter tegenover dat de
fundamenten van gebouw II, in tegenstelling met die van I, hoogst onsolide zijn, ja
zelfs zeer weinig diep gaan, terwijl het gemis aan stevigheid, dat hierdoor ontstaan
zou, vergoed wordt door een ophooging van den grond onder de grondslagen met
allerlei aarde, vermengd met vele pannen, potscherven, enz. Was deze wijze van
fundeering veel gemakkelijker, ze wijst tevens op een lateren tijd, terwijl ook
verschillende fundamentmuren, vooral aan de Westzijde zeer gebrekkig zijn
geconstrueerd; op één plaats zijn zelfs oesterschelpen als bouwmateriaal gebruikt.
Al bestaat er dus verband tusschen beide gebouwen, het tweede moet later zijn
dan het eerste, zoodat we wel van een lateren aanbouw mogen spreken, gelijk,
naar onze meening, nog door eenige bizonderheden, die we nalieten bij gebouw I
op te merken bewezen wordt. Van kamer 8 toch wordt ons medegedeeld, hoe de
zuidmuur van een veel slechter en later werk was dan de andere Van dit vertrek is
dus de wand aan gebouw II grenzende in lateren tijd gebouwd, m.a.w. toen gebouw
I al stond is het andere er tegenaangezet.
Deze vergrooting dan was, naar het schijnt, eveneens een bouw rondom een
open hof (II); de toestand der fundamenten scheen echter niet toe te laten er veel
meer van te zeggen, althans we vinden in Reuvens' werk niets dan vage, vaak
tegenstrijdige aanteekeningen. Alleen is vermelding waard, dat Reuvens aan de
Oostzijde (in 19) de resten van een zuilenhal meende te hebben weergevonden,
een feit, dat zich helaas aan onze contrôle onttrekt bij gebrek aan uitvoeriger
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gegevens. Hoewel het aan den eenen kant zeer wel zou passen bij onze voorstelling
van een plein aan deze zijde der gebouwen, zou toch het losliggende gebouwtje
o

n . 18, een dergelijken zuilenhal leelijk in den weg hebben gestaan.
Met recht ziet Reuvens in dit gebouwtje, waarvan zijn platen (afb. 13 en 14) een
goede
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PL.

13. OUDE TEEKENING VAN HET KELDERTJE MET PUT.

afb. geeft, een huishoudkeldertje, waarin zich tevens een waterput bevindt, uit welke
tal van gereedschappen, een ijzeren drievoet, een bekertje, een slijpsteen enz. zijn
opgehaald.

PL. 14. HETZELFDE KELDERTJE IN PLATTEN GROND EN MUUROPSTAND (NAAR REUVENS'
TEEKENINGEN).

Nog één zaak kunnen wij omtrent onze gebouwen zeker zeggen. Onze villa in
zijn ouden kleineren toestand zoowel als vergroot - groote villa's met dubbelen hof
komen ook in Duitschland een enkele maal meer voor - moet een militaire bouw
geweest zijn, immers de dakpannen dragen de stempels van verschillende
legerafdeelingen door wier bouwmeesters dus deze gebouwen zijn aangelegd. Hoe
dit mogelijk is kunnen wij ons het beste voorstellen door vergelijking van deze ruïnen
met wat wij d e Romeinsche opgraving van Duitschland bij uitnemendheid zouden
kunnen noemen, met den Saalburg bij Homburg, van welks gebouwencomplex wij
hiernevens een plaat in vogelvlucht geven (pl. 15). De burg zelf met zijn verschillende
onderdeelen kan hier buiten bespreking blijven, ons interes-
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PL.

15. DE SAALBURG IN VOGELVLUCHT (NAAR JACOBI).

seeren vooral de gebouwen buiten den wal die de legerplaats omgaf en die op
bijgaande plaat slechts in plattengrond geteekend zijn. Ook van deze gebouwen
droegen de baksteenen en pannen de stempels der legioenen die hier legerden en
onder deze gebouwen merken we eveneens, hoewel in iets bescheidener afmetingen
o

een villagebouw op (n . 1). Weinig doet het op het oogenblik ter zake dat deze villa
haar hof, waar rondom heen gewoonlijk de vertrekken liggen, mist; hierop komen
wij straks nader terug. Terecht wordt echter algemeen aangenomen dat dit gebouw,
gelijk het bijna geheel van hypocausten voorzien was, een groot woonhuis, niet
onmogelijk van den bevelvoerenden magistraat, is geweest. Ook op Arentsburg
mogen wij dus van de boven beschreven, nog veel grootere villa iets dergelijks
onderstellen, vooral waar, gelijk we zullen zien, de vergelijking met de gebouwen
bij den Saalburg zich nog verder laat doortrekken.
Eerst nog een enkel woord over den tijd waarin de boven besproken gebouwen
moeten zijn gebouwd, waarvan de bepaling door Reuvens alleen nog maar op grond
van muntvondsten kon geschieden. Merkwaardig is in dat opzicht vooral de vondst
in een der putten op het reeds genoemde pleintje; in de volgende afb. zal men die
put met de daarin gevonden voorwerpen, ijzerwerk en munten voornamelijk,
afgebeeld vinden. Daar echter munten vooral in ver afgelegen streken nog zeer
lang in gebruik kunnen zijn geweest, leveren zij eigenlijk niet veel meer dan een
grens naar boven. Werkelijk spreekt Reuvens dan ook van eenige eeuwen later
dan waarin het geheele ruïnencomplex met zekerheid door het voor ons thans zuiver
dateerbare vaatwerk (vgl. pl. 16) wordt gedetermineerd. Het lijdt geen twijfel, daarnaar
de

gerekend, of de verschillende gebouwen hebben in de 2
bloeitijd gehad.

de

en 3

eeuw na Chr. hun

o

Dit moet ook het geval zijn geweest met gebouw n . IV. Aangezien in de
fundamenten van dit gebouw fragmenten van andere bouwwerken zijn ingemetseld,
meende Reuvens hier een zeer laten aanleg te hebben gevonden, uit den
Frankischen tijd zelfs.
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PL. 16. VOORBEELDEN VAN ROMEINSCH AARDEWERK, OP ARENTSBURG GEVONDEN, IN HET LEIDSCH
MUSEUM VAN OUDHEDEN.

Hoewel nu dit feit en vooral ook de slechte fundeering werkelijk op een latere
vervalperiode wijzen, kan deze toch onmogelijk zoo heel laat gesteld worden. Immers
in de put die zich in een der vertrekken bevindt heeft men Romeinsch aardewerk
de

gevonden dat zeker niet later is te stellen dan het begin van de 3 eeuw na Chr.
Terecht meent Reuvens in dit langwerpige gebouw, dat dus pl.m. 200 na Chr. zal
zijn gebouwd, en welks grondplan, een lange hal met kamers daarachter,
niettegenstaande het lacuneuse in het geteekende kaartje, nog duidelijk zichtbaar
is, een verkoopshal te zien. Dergelijke hallen zijn ons ook van elders bekend en
o

een vergelijking wederom met een dergelijk gebouw bij den Saalburg (pl. 15 n . 4)
toont ons de juistheid van Reuvens' determinatie. Wanneer zijn opgravingen dus
werkelijk het ‘forum Hadriani’ hebben bloot gelegd, zal men in dit gebouw het
eigenlijke ‘forum’, de marktplaats daarvan, hebben te zien. Hoe de betrekkelijk late
bouw hiervan te verklaren is, of het mogelijk op de plaats staat van een anderen
dergelijken aanleg, waarvan na zijn verwoesting de fragmenten in de grondslagen
van het nieuwe gebouw gebruikt zijn, valt vooral bij de betrekkelijk geringe
uitgebreidheid der opgravingen en het vele dat hier zeker nog verborgen ligt, niet
uit te maken. Ook laten Reuvens' aanteekeningen en gegevens niet toe verder in
details te treden; merkwaardig is vooral de put in dit gebouw, gelijk er ook een in
den verkoopshal van den Saal-
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burg gevonden is. Overigens hebben we hier in den langen hal de eigenlijke bazar,
in de vertrekken daarachter de verblijfplaatsen der kooplieden te zien.

PL.

17. OUDE TEEKENING IN REUVENS' ARCHIEF VAN VLOEREN, HYPOCAUSTUM, ENZ.

Behalve de hierboven beschreven gebouwen vond Reuvens hier nog een derde,
ofschoon in deerniswaardig geschonden toestand, n.l. dat waarbij een III op de kaart
staat. Wat we hiervan nog herkennen is een langwerpige ruimte (27) waarvan althans
een gedeelte van een hypocaustum voorzien was; daaraan sluit zich aan den N.W.
kant een ruïne aan waarvan pl. 17 een indruk geeft. Van muren is hier niets meer
over, slechts eenige zeer slecht bewaarde vloeren van kalk en een nog vrij goed
geconserveerd stuk van een hypocaustum, waarvan de uit ronde baksteenen
gebouwde kolommetjes zichtbaar zijn; hierop lag de vloer van dit kleine verwarmde
vertrek. Aan de andere zijde van het langwerpige vertrek sluit zich een dergelijk,
evenzeer volkomen verwoest, complex van gedeeltelijk met hypocausta voorziene
vertrekken aan. Verder is er van dit gebouw niets meer over, maar het valt niet
moeielijk te gissen dat we hier weder een open hof gehad hebben met de
verschillende vertrekken rondom (III). De achterzijde van dien hof en de daar aan
grenzende vertrekken liggen ten W. onder den nog onuitgegraven grond verborgen.
Op zich zelf hebben wij dus ook hier weer betrekkelijk weinig gegevens ter nadere
bepaling. Reuvens beschouwde ook dit gebouw weer als een badhuis, en meende
daarvoor ook steun te vinden in een gootje dat op onze plaat op den voorgrond te
zien is, doch de geheele aanleg heeft niets van een dergelijk gebouw, gelijk wij het
thans uit zoo talrijke voorbeelden kennen. Veeleer geeft ook hier waarschijnlijk
weder de Saalburg opheldering, waar we eveneens vlak bij de villa een dergelijk
gebouw vinden, een grooten hof (3) met een langwerpigen, gedeeltelijk van
hypocausta voorzienen hal en zijvertrekken. Hoe zulk een aanleg feitelijk gelijk is
aan de gewone Romeinsche boerenhoeve, zullen we straks zien, thans zij het ons
voldoende in dit deel der ruïnen op Arentsburg (III) een dergelijk gebouw voor stalling,
dienstpersoneel en huishouding, als dat bij den Saalburg ongetwijfeld is, te hebben
herkend.
We hoeven hier niet verder te spreken over de vage gegevens omtrent
fundamenten van gebouwen die Reuvens nog een eind ten Z. van het boven
behandelde gebouwencomplex
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vond en ten deele onderzocht. Noch hieruit noch uit de door hem geteekende kaart
van die verwarde murenmassa valt iets omtrent hun aard of bestemming af te leiden.
We mogen echter geen afscheid nemen van Arentsburg, ook al hebben wij er
reeds langer vertoefd dan ons onderwerp strikt noodzakelijk maakte, zonder nog
een enkel woord in het algemeen over de beteekenis van den geheelen Romeinschen
aanleg hier gevonden.
Dat het een militaire aanleg was verhaalden ons reeds de baksteenen die hier
van de merken der legerafdeelingen voorzien zijn. Behalve dat echter moesten we
telkens ter verklaring van onze gebouwen die van den bekenden Romeinschen
Saalburg aanvoeren. Opvallend is dan ook werkelijk de gelijkenis tusschen beide.
Bij den Saalburg vonden we een verkoopshal, op Arentsburg ook, dáár lag een villa
en daarnaast een gebouw voor stalling en bedienden en ook hier zien we hetzelfde,
ja zelfs het keldertje dat we op Arentsburg in de nabijheid der villa aantroffen,
o

ontbreekt niet bij die van den Saalburg (n . 2). Uit de consequentie dezer groote
gelijkenis volgt dat, waar die gebouwen bij den Saalburg feitelijk slechts bijgebouwen
waren van een legerplaats, wij hier op Arentsburg of het omringende land eveneens
een dergelijke legerplaats zullen te zoeken hebben. Dat die daar nog in het
onontgraven terrein liggen moet, lijkt ons volkomen zeker; daar moet een omwalling
en het diepgaande profiel van een gracht nog in den bodem te vinden zijn.
Merkwaardig is het nu dat Reuvens aan de Noordzijde een lang steenen fundament
vond dat hij als ringmuur (V) determineerde, maar ook wel voor een geplaveiden
weg heeft aangezien. Is hier misschien iets van die omwalling aanwezig? Mogelijk
is het, al bestond deze gewoonlijk, althans in de vroegere tijden der Romeinsche
overheersching, niet in een steenen muur, maar in een aarden wal, waarvoor men
den grond uit een omringende gracht haalde. Misschien geeft Reuvens ons in dit
opzicht nog een aanwijzing, als hij vermeldt dat bij dien z.g. ringmuur de grond
verscheidene ‘diepe plekken’ vertoonde, waarmee hij waarschijnlijk wil zeggen dat
daar in ouden tijd de grond diep uitgegraven is geweest, doch later door vallend
puin en ingestorten bovengrond weder is aangevuld. Zou wat hij hier ontdekte
mogelijk een gedeelte van een gracht kunnen zijn geweest? Wie zal het zeggen.
Mocht men er echter toe kunnen komen deze onderzoekingen op te vatten, dan ligt
naar onze meening hier de plaats waar men het spoedigst eenig antwoord op deze
vragen kan verwachten. En zeker zal men daar toch eenmaal toe moeten komen.
Waar bijna alle beschaafde volken pogingen aanwenden om zelfs de meest
onaanzienlijke resten hunner oude tijden uit hen bodem voor den dag te halen, daar
zal men toch niet in Holland aan de grens van zijn residentie een zeer voorname
legerplaats uit Romeinschen tijd met omliggende gebouwen, die zeker een
aanzienlijke nederzetting hebben gevormd, onder den grond laten liggen, een plaats
die voor ons land een Saalburg zijn kon.
(Slot volgt).

PL.

18. BRONZEN HONDJE, OP ARENTSBURG GEVONDEN (IN LEIDEN).
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Deensch-aardewerk
door R.W.P. de Vries jr.
De tijden van herleving der kunstnijverheid kenmerken zich niet alleen door een
zoeken naar nieuwe en aller-nieuwste vormen, maar ook door een spieden in de
werkplaats des buurmans om daar ten eigen profijte iets op te pikken, en dit te
verwerken als een uiting van eigen vinding. Nu zit er iets vleiends in om op deze
wijze tot voorbeeld te kunnen dienen, maar de materieele schade die bijna altijd
aan de zijde is van hem, die zijn geest, zijn tijd en moeite heeft gegeven om tot iets
goeds te komen, is niet weg te cijferen. Men moge al werken voor het goede doel,
om een of andere techniek weer in eere te herstellen, of om het publiek te beschaven
en op te voeden, of zelfs, zonder eenige bijgedachte, alleen om iets moois tot stand
te brengen, onaangenaam blijft het toch voor het minst genomen, indien men kort
daarna een tweede meestal niet ‘verbeterde’ uitgave van zijn eigen arbeid, met eens
anders naam geteekend, te aanschouwen krijgt. Zelf merkt men dra de fouten en
tekort-komingen die een onbegrepen navolging, een imiteering van den uiterlijken
schijn, aankleven, maar het publiek voor wie het bestemd is, ziet er niets van en is
tevreden met surrogaat vooral wanneer dit met het echte nog al in prijs verschilt.
En deze negeering van geestelijken eigendom, brengt nog andere gevolgen met
zich, waarvan zeker in het bijzonder, het te loor gaan van een bepaald karakter,
hetzij persoonlijk, hetzij plaatselijk of nationaal, aangemerkt moet worden.
Wie zich eenigszins verdiept heeft in de opbloeiende aardewerk-techniek uit de
laatste jaren zal hiervan voorbeelden genoeg vinden. Laat ons slechts even nagaan,
hoe het aardewerk van Colenbrander te Rozenburg, na het ophouden zijner
bemoeiingen aldaar, behalve in de fabriek zelve ook in tal van andere op min of
meer gelukkige wijze navolging vond. En die ontbijtserviezen met de groene
vierkantjes en cirkeltjes, hoevele fabrieken leveren zij niet, terwijl zij toch zeker door
één man, voor één fabriek ontworpen werden. Talrijke voorbeelden zouden bij eenig
naspeuren in deze lijn te vinden zijn, en duidelijk blijkt dit op
kunstnijverheidstentoonstellingen, waar men dan door vergelijking meestal wel in
staat is het oer-ontwerp aan te wijzen.
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APEN, ONTWORPEN DOOR CHR. THOMSEN.

Waar dergelijke toestanden veelvuldig voorkomen, daar treft het altijd als iets
zeer bijzonders, wanneer wij voorwerpen zien die zoo sterk een eigen cachet dragen,
dat alle namaak uitgesloten schijnt.
Soms is dit het geheim van het technische procédé, soms van de ongemeen
artistieke kwaliteiten, die voor navolging een even groot kunstenaar eischen.
Het wil ons toeschijnen dat beide eigenschappen de oorzaak zijn, dat tot dusverre
de Koninklijke Kopenhaagsche aardewerkfabriek nog het privilege bezit van de,
voor haar zoo kenmerkende, dierstatuetjes.
Niet dat het onder-glazuur geschilderde porcelein een eigen karakter mist; men
zal het spoedig herkennen, die planten en vogels
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in grijze, blauwe en teêrbruine kleuren op schotels en vazen geschilderd, maar zóó
persoonlijk als die beestjes, is dit niet.

BEER, ONTWORPEN DOOR E. NIELSEN.

Het heeft wel een eigen type, deels gebazeerd op de weinige kleuren, waaraan
het door de hooge ovenhitte gebonden is, een type, dat reeds in Duitschland
navolging gevonden heeft, en een kom door den leider Prof. A. Krog geschilderd,
of een schotel van miss B. Nathanielsen of miss M. Høst, zij dragen één zelfde
grondgedachte, die ze dadelijk als Kopenhaagsch-aardewerk of daaraan verwant,
doet onderkennen; maar zij vertegenwoordigen ons inziens toch niet zóó de
koninklijke Deensche fabriek als de ijsbeertjes van Bonnesen en Engelhardt, het
olifantje van Chr. Thomsen of de hondjes van E. Nielsen. En al zijn deze beestjes
door verschillende kunstenaars ontworpen, één zelf de opvatting spreekt eruit; wel
bepaalt het materiaal ten deele den graad vanacheveering, maar zooals hier, is het
niet alleen het materiaal, doch wel een vooropgezet bewust zoeken, om in groote
eenvoudigheid het karakter der dingen weer te geven.
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KATTEN, ONTWORPEN DOOR E. NIELSEN.

Het is opmerkelijk hoe dìt alles beheerscht, en het fel-glanzende, gladde glazuur
niet hindert zelfs bij het weergeven van pluizige dierenvachten; de katten, de aapjes,
het beertje zij hebben evengoed hun vlokkige pels als de olifant zijn in plooien
hangende leer-huid, of de zeehond zijn druipnatte vel.
Het is dan ook het type, waarop zich hier alles geconcentreerd heeft; de houding
en stand, de eigenaardigheden der beweging, het meest marquante in uitdrukking,
is als het ware samengenomen tot eenige eigenschappen, die, vereenigd, den
volmaakten indruk van het beest geven, afgescheiden van kleine individueele
verschillen. Het sterkste komt dit uit bij de dieren die in één kleur zijn, waar dus het
modelé alles moet weergeven, en niet de decorateur er het zijne kon bijbrengen.
Voortreffelijk is het logge in den gang van den ijsbeer, de lange hals met den
zoekenden kop, en het tragische, dat een olifant dikwijls in houding van kop en
uitdrukking van oogen heeft, niet minder het peinzende in het katje, dat met
opgeheven poot zijn plan zit te overdenken of die heerlijke rust bij de andere, in
elkaar gerold als een hoopje zacht bont.
Al de overtollige kenmerken zijn hier op-
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gelost in den hoofdvorm, die zoo juist en zeker het karakter aanduidt als maar
mogelijk is. En toch zijn die beesten niet, wat men er wellicht van verwachten zou
tot een decoratiefschema geworden, zij zijn en blijven naturalistisch beeldwerk;
trouwens de Kopenhaagsche fabriek zou zich zelf niet zijn, indien zij afweek van
hare voorliefde om zooveel mogelijk direct naar de natuur te werken en de natuur
weer te geven. De beschilderingen der vazen, kommen en schotels zij zijn natuur,
wel met een noodzakelijke vereenvoudiging door gebondenheid aan weinig kleuren,
maar toch zijn het landschappen, vogels, visschen, bloemen, die op het vaasvlak
geschilderd zijn, zij het dan ook met een tintje van decoratief principe aan Japanners
herinnerend.
De ateliers, waar ieder kunstenaar geheel zijn eigen gedachte kan volgen, zijn
steeds vol planten en bloemen, die tot nieuwe versieringen opwekken, aanleiding
geven tot telkens varieerende beschildering. Maar toch heeft dit alles een bepaald
cachet, dat ongetwijfeld aan den artistieken leider Prof. Arnold Krog, te danken is.

OLIFANT, ONTWORPEN DOOR CHR. THOMSEN.

Opgericht in 1779 door Frank Heinrich Müller, een chemicus van ongewone
begaafdheid, heeft ook de Deensche fabriek evenals zoo vele andere een geheele
lijdensgeschiedenis achter den rug. Dank zij den steun van Christiaan VII kon haar
bestaan gehandhaafd worden, wat zij zeker verdiende, al was het alleen maar door
het zoo bekende, thans in het museum te Rosenborg bewaarde servies, dat aan
de beschildering met Deensche plantmotieven, haren naam van Flora-Danice-servies
ontleent. Een tijd lang werden er ook reproducties naar Thorwaldsens beelden
gemaakt, maar daarna, ook deels omdat de regeering zich genoodzaakt zag haren
steun niet meer te verleenen, geraakte de fabriek in andere handen en ten slotte
werd zij aangekocht door de ‘Aluminia’ Compagnie, die tevens het recht behield
van den naam ‘Koninklijke Kopenhaagsche Aardewerkfabriek’ en het fabrieksmerk
met de drie stroomlijnen, symboliseerende de drie Deensche wateren, te mogen
voeren.
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IJSBEER, ONTWORPEN DOOR C.E. BONNESEN.

Nu kwam het onder de administratieve
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leiding van Mr. Philip Schou die met zeldzaam organiseerend talent de zaak aanvatte
en zich terstond de medewerking verzekerde van een uitmuntend chemicus als Mr.
V. Engelhardt en een kunstenaar als Mr. Arnold Krog. De laatste voegde zich weer
een staf van mannelijke en vrouwelijke kunstenaars toe, onder zijne leiding gevormd
op de koninklijke akademie te Kopenhagen of op de ceramiek-school der fabriek
zelf.

UIL, ONTWORPEN DOOR CHR. THOMSEN.

Van toen af dagteekent de nieuwe phase in het bestaan van het Deensche
aardewerk, dat sindsdien, haar speciaal karakter blijft handhaven. En waar menigeen
dit fabrikaat slechts kent in de grijsblauw beschilderde vazen, pullen, schotels enz.,
daar leek het ons niet ondienstig op een andere uiting der Kopenhaagsche fabriek
den aandacht te vestigen, op de typische dierenfiguren, zoo kernachtig van modelé,
en ook zoo prachtig van stof. Want het is naast den vorm, zeker in niet mindere
mate het materiaal, dat ze tot iets moois maakt. Is het ongetwijfeld waar dat èn
behandeling èn materiaal elkander volkomen moeten aanvullen, zich naar elkander
richten, wil het resultaat goed zijn - en bepaalt in zeker opzicht de grondstof reeds
de werkwijze - toch waren deze beertjes, hoe goed van actie, hoe juist van opvatting,
hoe zuiver van modelé niet dàt geworden, als niet het prachtige glazuur dat herinnert
aan het ‘blanc de Chine’ van enkele Kwai-Yin beeldjes, er het hare toe had
bijgebracht.
En moge al in ieder vak van kunstnijverheid, de kennis der techniek een groote
vereischte zijn, in de aardewerk-fabrikatie is ze onontbeerlijk, de sterkte en de
helderheid van het glazuur, de graad van warmte die verf en grondstof kan velen,
het zijn alle voorwaarden, noodzakelijk om het werk van modelleur of plateelschilder
tot haar recht te doen komen. Een harmonie is noodig tusschen het werk van den
kunstenaar en den technicus, en slechts zoo'n samenwerking van beeldhouwer en
chemicus kan resultaten geven als de dierstatuetjes der koninklijke Kopenhaagsche
aardewerkfabriek.
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Het boek, door J.G. Veldheer.
I.
De wederopbloei van het kunstambacht in het algemeen moest wel tot gevolg
hebben herleving der drukkunst en betere verzorging van het boek in het bijzonder.
Dit opleven is in twee richtingen te onderscheiden; de eene bepaalt zich, met goede
oude dingen tot voorbeeld, en gebruikmaking van uit de hand vervaardigd papier
enz., tot nabootsen, en is gedoemd door gebrek aan nieuwe levenssappen na
verloop van eene korte spanne tijds te sterven; de andere tracht, met de oude zuivere
beginselen als basis, de technisch-uitnemende werktuigen van nù zoo te
beheerschen dat het persoonlijke van de leidende meesterhand naar voren dringt.
Wij kunnen hierbij gerust buiten beschouwing laten het werk van die drukkers, wier
zelfgenoegzaamheid hen hoogstens brengt tot het duffe-alledaagsche. Komen ze
àl een enkel maal buiten hun huisje, dan is het om het lijdzame, toch niet uit de plooi
te brengen publiek te vergasten op eenige onsmakelijke acrobatische toeren op
zetgebied.

TITEL MET IN HOUT GESNEDEN OMRANDING, NAAR DE OUDSTE NEDERLANDSCHE VERTALING VAN
ERASMUS' ‘DE PRAEPARATIONE AD MORTEM’. LEIDEN, JAN MATHIJSZOON, 1566. (BIBLIOTHEEK DER
GEMEENTE ROTTERDAM).

Leesbaarheid is zeker een der eerste eischen die aan drukwerk gesteld dienen
te worden, maar 't kan tevens zóó wezen dat het werk er belangwekkend of
vervelend, mooi of leelijk door is. Vrees voor het monotone heeft de nieuwere
ontwerpers van lettervormen er toe gebracht ons te vermoeien met eindelooze
vormveranderingen, de een al minder logisch dan de andere. Wij zijn en worden
nog altijd overstroomd met tientallen soorten buitenlandsche en vooral Duitsche
typen, waarvan bijna eensluidend gezegd kan worden dat de vormenschoonheid
eenvoudig zoek is.
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Het eenige wat deze dingen uitrichten is: dat ze komen, een poosje gebruikt
worden, en dan als oud-metaal vrijwel het meeste succès hebben; en dat niet,
helaas, omdat ze niet aan aeste-
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tische eischen voldeden en dáárom niet gewenscht werden, maar omdat ze reeds
weder..... verouderd zijn. En toch, er zijn typen, die, door alle tijden heen, hun goed
recht van bestaan daardoor bewezen, dat steeds op hunnen standaard-vorm werd
gebouwd bij het ontwerpen van een zoogenaamde nieuwe letter.
De Romeinsche letter van de Italiaansche drukkers uit het laatst der vijftiende en
begin der zestiende eeuw, wordt nog altijd, al is 't dan ook ietwat vervormd, gebruikt,
en het spreekt zoozeer voor zichzelf, dat voortdurend terugkeeren naar het
welbeproefde oude, dat men gedrongen is bij het zoeken naar een nieuwe lettervorm,
voeling te houden met de geschiedenis der letter. Het ontwerpen van letters is toch
gewis een zaak die de aandacht van ernstige teekenaars en artisten in hooge mate
waardig is, want helderheid en zuiverheid van omtrekken kan alleen tot stand komen
door eene smaakvolle bewerking van de stof.

TITEL IN HOUTSNEDE, VAN DE OUDSTE NEDERLANDSCHE VERTALING VAN ERASMUS' ‘ENCHIRIDION
MILITIS CHRISTICINI’, AMST., 1523. BIBLIOTHEEK DER GEMEENTE ROTTERDAM).

In het algemeen is het tegenwoordige type te zwak en te klein: de drukkers maken
een veel te groot gebruik van spaties en interlinies. Werd dit wat minder toegepast
en vooral werd er een letter gebruikt, waarvan de staartletters wat beter
geconstrueerd waren, dan zou een grooter type gebruikt kunnen worden, zonder
dat daardoor het aantal pagina's vermeerderde.
Men is langen tijd zoo gewoon geweest het drukwerk en zijne voornaamste uiting:
het boek, als een nuttigheidsding te beschouwen - met haast totale negatie van het
axioma, dat elk gebruiksvoorwerp een eigen lijnenschoonheid heeft om het
gebruiksdoel te accentueeren - dat het waarlijk een verheugend verschijnsel is te
noemen, dat men eindelijk, en hoe langer hoe meer, aandacht is gaan wijden aan
de studie der oude drukkers.
Zij toch, die oogenschijnlijk met zoo groot gemak het reëele aan het ideëele wisten
te binden, zijn de eenigen, die ons de mooie, zoekgeraakte vaktraditiën weer kunnen
openbaren en ons kunnen helpen het armelijk-kille werk van nu te verdringen door
bloedrijker arbeid. Welke hoog begaafde mannen zij waren, die in vroeger eeuwen,
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hun leven aan ‘het boek’ wijdden, en wat de kunst in dienst van het handwerk vermag
te geven, bewijzen o.a. de drukken van Aldus Manutius te Venetië, Geoffrey Tory
te Parijs, Plantyn te Antwerpen, Caxton in Engeland, de Elsevier's in Holland,
Bergmann van Olpe te Bazel en Hannsen Schönsperger te Neurenberg, de drukker
der beroemde Theuerdanck, een riddergedicht, vervaardigd door Melchior Pfinzing,
bij het huwelijk van Maximiliaan en Maria van Bourgondië.
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Intusschen is de niet te miskennen waarheid, dat de geboorte der boekdrukkunst
bijna samenviel met hare grootste en meest volmaakte uitingen nog geen reden om
aan een schoonen wederopbloei te wanhopen. Door de enorme vorderingen der
techniek zijn we in het bezit van werktuigen gekomen die door hunne vernuftige
samenstelling èn heel zuiver werk kunnen geven èn het geestdoodende van den
arbeid aanmerkelijk verlichten, als wij ons maar heer en meester van het werktuig
beschouwen en niet omgekeerd. Indien we onverpoosd trachten na te speuren het
hoe en waarom dier mooie dingen uit vroeger tijden, als wij ons trachten te
doordringen van den geest dier oude ambachtslieden en onze opmerkzaamheid
juist aan de voorbeelden wijden, die door alle tijden heen hun kracht als de edelste
uitingen van het métier, gehandhaafd hebben, dan zal gewis binnen een niet al te
ver verschiet, iets bereikt worden, dat naast het schoone oude, zelfbewust een eigen
plaats inneemt.

EEN UIT ZETWERK EN HOUTSNEDE SAMENGESTELDE TITEL EENER UITGAAF VAN MARNIX' BYENCORF.

1593.

Evenals bij de herleving van het kunstambacht in het algemeen de daadwerkelijke
belangstelling van beeldende kunstenaars groot was, zoo traden eveneens bij de
pogingen tot het brengen van meer kunst in het boek, de picturale kunstenaars sterk
op den voorgrond. Als gevolg hiervan werd de picturale zijde duchtig onder handen
genomen en raakte het eigenlijke lichaam - de drukletter - in het gedrang. Maar de
meerdere zorgen, die door hen allengs gewijd werden aan titelblad, versierde letter,
prent etc., hadden toch dit belangrijke resultaat, dat hunne oogen langzamerhand
opengingen voor het onverzorgde van den druk en het verwaarloosde wezen van
de drukletter, waarbij hun eigen werk zich logisch moest aansluiten.
Dat boekdruk, boekversiering en boekprent, hoe verschillend ook van
samenstelling, onder dezelfde beginselen moeten gebracht worden, willen ze
tezamen één groot harmonisch geheel uitmaken, het bleek een onafwijsbaren eisch.
Daar nu het titelblad en de uiten inwendige versiering van het boek zoo goed als
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de eerste teekenen waren eener renaissance, is het niet ondienstig dezen kant van
de herleving der drukkunst eens nader te beschouwen.
De gewoonte om met den tekst van het werk op de achterzijde der eerste bladzijde
de

te beginnen leidde tot de invoering van de titelbladzijde. Eind 15 eeuw en begin
1500 waren de titels kort, uit weinig woorden bestaande, die in één of meer regels
vervat
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werden. Later werden hierbij de namen der schrijvers vermeld, terwijl het opschrift
uitvoeriger werd. Men plaatste de letters veelvuldig in een met den top naar beneden
hangenden driehoek, terwijl men ook niet versmaadde òf den titel geheel in een
sterk rood te drukken, òf om den anderen regel van rood en zwart gebruik te maken.
Na dien maakte men den titel nog expressiever door haar te omgeven door een
speciaal daarvoor in hout gesneden versierde omranding. Zoo was dus het
dekoratieve titelblad geboren. Alras achtte men een mooi uitgevoerde titel, die als
't ware de blijde vlag van eene deugdelijke lading was, van ongemeene waarde. De
verzorging van deze entrée-bladzijde gaf het overige werk een bepaald cachet en
men zou haast kunnen zeggen, dat de meer of mindere zorg die men aan het titelblad
de

besteedde analoog was aan die van het druk- en zetwerk. Tot in de 16 eeuw
sneed men den versierden titel en ook wel den geheel uit letters samengestelden
titel in hout, een materiaal dat zoo uitermate geschikt is tegelijk met het eigenlijke
zetwerk op eenzelfde pers gedrukt te worden. Toen men in het midden van 1500
er toe overging, den titel in koper te laten snijden, deed men reeds een schrede
achteruit. De koperen titelprent kan niet op een boekdrukpers gedrukt worden, men
is genoodzaakt hiervoor van de plaatdrukpers gebruik te maken en indien men de
voortbrengselen van in hun geheele wezen zoozeer verschillende werktuigen als
boek- en plaatdrukpers in één kader brengt, is dit ten koste van de eenheid. Maar
ontkent kan toch niet worden, dat, apart beschouwd, prachtig mooie dingen zijn tot
stand gebracht en vooral de Fransche titelbladen van 1600 en 1700 zijn gewoonweg
subliem.

EEN UIT ROMEINSCH EN GOTHISCH SCHRIFT SAMENGESTELDE TITEL VAN HET VOLKSBOEK VAN
HEINRIC EN MARGRIETE VAN LIMBORGH.
de

Aan het einde der 18 eeuw werd het titelblad onderscheiden in titelprent en
titelblad. De titelprent ging dan met een z.g. ‘verklaring’ daarvan, het titelblad vooraf.
En intusschen bracht de allengs grooter wordende verfijning die het titelblad
onderging, een wufter versiering voort, menigmaal bezigde men den cartouche-vorm,
waardoor het verband met het steeds in een rechthoekig kader gehouden zetwerk
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te loor ging en toen men voor den versierden titel nog gebruik ging maken van
geschaduwde letters, omgeven door guirlandes en bloemslingers begon men tevens
het drukwerk, dat men tot dusverre gelukkig niet al te veel met zijne attenties had
vereerd, ook eens te herzien!
Maar die herziening, met geen andere basis dan
het-voldoen-aan-een-zekere-mode-behoefte, kwam falikant uit.
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De smakeloosheid, waarmede men fouten en tekortkomingen in het principiëele
poogde te dekken met het dunne vernislaagje van zoogenaamd onafwijsbare
technische eischen overtrof de naïveteit waarmêe de grootste prullen als
prachtwerken werden aangeprezen aan de groote massa.

HOUTSNEDE MET ZETWERK, PAGINA UIT MELCHIOR PFINZING'S THEUERDANCK, GEDRUKT TE
NEURENBERG, 1571.

Vrij lang hebben de ‘prachtwerken’ hun roem van
iets-bijzonderste-wezen-op-boekgebied gehandhaafd. Gelukkig zijn we nu voor het
grootste deel van al dit fraais verlost. Er i s verzet gekomen tegen dit slechte en op
den koop toe gemeenlijk dure werk en we kunnen met blijdschap constateeren, dat
we, al is 't dan ook zoekend en tastend, een beteren weg opgaan. De oude drukkers
worden weer geheel als onze nooit weg-te-cijferen leermeesters in alle opzichten
beschouwd en de studie van hunne werken kan ons alleen helpen de mooie
beginselen, waarop hun werk berustte, te leeren begrijpen.
de

In de 19 eeuw werd de groote stoot tot de wederopleving van de innerlijke en
uiterlijke verzorging van het boek gegeven door William Morris en de Engelsche
Pre-Rafaëllieten. Met prachtige consequentie heeft Morris zijne eigene uitgaven tot
iets heel voornaams weten te maken. Er is tegen zijne werken geopperd het bezwaar,
dat de uiterst kostbare uitvoering een beletsel is voor een algemeene toepassing
van zijne beginselen. Maar zal niet altijd een vorscher die van meet af aan moet
beginnen, van huis uit een heele dobber hebben, het door hem bereikte meteen
onder het bereik van Jan en alleman te brengen, en is niet juist in onzen tijd, het
aanpassingsvermogen van onzen wil aan het werktuig zoo groot geworden, dat met
eenigen goeden wil, de uitvoeringskosten belangrijk kunnen dalen? De mooiere
boeken, trouwens, die, ook in andere landen dan Engeland, het licht zagen, blijken
wel degelijk door Morris' indirecten drang tot stand te zijn gekomen. Hunne algeheele
verzorging steunt op zijne beginselen en de lagere prijzen, waarmêe de uitgevers
het beter verzorgde boek voor het publiek verkrijgbaar stellen, bewijzen tevens, dat
billijker prijs beslist
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niet evenredig behoeft te zijn aan slechter bewerking.

TITEL IN HOUTSNEDE VAN DE OUDSTE NEDERLANDSCHE VERTALING VAN ERASMUS' ‘DI IMMENSA
DEI MISERICORDIA CONCIO’. DELFT, CORNELIS HENDRIKSZ., LETTERSNIJDER, 1526. (BIBLIOTHEEK
DER GEMEENTE ROTTERDAM).

De titelbladen in Morris' werken onderscheiden zich door solieden bouw en
ongekende pracht, welke, gepaard aan een voorname zich bij de versiering
aansluitende en toch niet in hoofdlijnen van de eigenlijke tekstletter afwijkende letter,
een boek dat rustig-bezonkene gelijkwaardig aan oude drukken geven. Dikwerf
plaatste hij - een traditie volgende der oude drukken - de titelprent op de linkerpagina
om dan bij de tegenover-liggende rechterpagina de inleiding of het verhaal zelf te
beginnen. Deze pagina gaf hij een gelijksoortige omranding als den titel, met dien
verstande dat de versiering van de eene bladzijde haar spiegel-beeld vond op de
tweede. Hierdoor kreeg men bij het openslaan der eerste bladzijden een mooi geheel
van zwart en wit. Buitendien construeerde hij zijne titelrandversieringen zoo, dat ze
smaller waren en minder zwart hadden daar, waar de usance meebracht de witte
marge geringere afmetingen te geven; dus aan bovenkant en aan de naar binnen
gekeerde zijde. Hierdoor voorkwam hij een opeenhooping van te veel zwart, juist
daar, waar linker en rechter pagina elkaar naderen; terwijl door de meerdere kracht
die het ornament van onderen kreeg het geheel van groote gedragenheid werd.
Deze versieringen, uitsluitend in hout gesneden, hebben die zuivere
tegenstellingen van een fluweelig zwart tegen een nobel wit, welke ons in de
alleroudste drukken zoo sterk bekoren. Het waarachtige van Morris' bedoelingen
voor alles wat de versiering van het boek betrof, en het bezit van een materiaal, dat
geschikt was gelijk met de letters onder de pers te komen - waarvoor het houtblok
wel in de eerste plaats als aangewezen scheen, had ten gevolge, dat in verschillende
landen, kunstenaars, die het wèl meenden met de meerdere zorg voor het boek,
zich opmaakten om de zoozeer verwaarloosde xylografie opnieuw ter hand te nemen.
Groot is hun aantal echter, tot schade der weder-opleving van het boek, tot dusverre
nog niet. De oorzaken hiervan zijn tweeledig: Van meet af aan toonde in het bijzonder
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de picturale kunstenaar zich de grootst-belangstellende, die, wèl-wetend, dat de
fouten, welke het moderne boek aankleefden, slechts

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

37
te ondervangen waren door eene nauwlettende studie van zijn wezen, toch meende
voorloopig buiten de houtsneê-techniek om, een verbeterings-pogen te kunnen
wagen, door toepassing van eene materie, steen, of koperen plaat, waarin hij zich
reeds technisch sterk voelde. Aan den anderen kant faalden de pogingen dier
kunstenaars, welke hun werk in hout brachten en daardoor onmiddellijk voor
boekdruk geschikt maakten, vooral, door de concurrentie, die hun werd aangedaan
door de vinding van een mechanisch procédé, dat veroorloofde, d o o r m i d d e l
v a n f o t o g r a f i e o p m e t a a l ,z w a r t e n w i t g e t e e k e n d e o n t w e r p e n ,
onmiddellijk pasklaar voor de drukpers te maken. En dit is zeer jammer, want met
een weinig goeden wil van drukker of uitgever had dit voor een goed deel voorkomen
kunnen worden. Nu toch moeten èn ontwerper èn maker van het cliché betaald
worden en het was toch niet onmogelijk geweest voor dit vereenigd bedrag - wellicht
een niet-noemenswaardig iets verhoogd - kunstenaars te vinden, die bereid waren
hun arbeid tevens in hout te brengen. De weg, dien men nu bewandelt, is niet
oprecht. Als men weet, dat het ontwerp meestentijds belangrijk te groot op het van
zichzelf al ellendige glad-wit-carton-materiaal geteekend moet worden, wil het, tot
de verlangde proportie teruggebracht, niet te veel onzuiverheden vertoonen, dan
voelt men wel, dat de oorspronkelijke teekening daardoor wel een verfijnder, doch
niet een zelfde aspect krijgt als de maker bedoelde.

VOORBEELD VAN EEN EENVOUDIGEN TYPOGRAFISCHEN TITEL, NAAR DE TWEEDE UITGAVE VAN
VONDEL'S ‘ROMMELPOT’. AMSTERDAM, 1627. (BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM).

Willen drukker en uitgever in elk geval gebruik maken van het zincografisch
procédé, dan dienen zij den teekenaar, wien zij de vervaardiging der titelbladen
opdragen, meer dan tot dusverre alle mogelijke inlichtingen te geven, over het te
gebruiken type, formaat, papier, strekking van het boek etc. en niet met een onnoozel
opgaafje van titel, lengte en breedte zich van de zaak af te maken. Den teekenaar
van zijn kant is geboden, hoeveel grooter zuiverheids-eischen dit in de teekening
ook stelt, zijn teekening op dezelfde grootte te maken als hij ze in het boek wil
afgeleverd hebben; terwijl hij vooral zorgen moet, dat zijn ontwerp-titelblad volkomen
dezelfde verhoudingen heeft als de drukspiegel.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Er zou evenwel alles voor te zeggen zijn, onze pogingen tot boek-verbetering zoo
rationeel mogelijk te doen zijn en liever van voren af aan te beginnen dan ons met
allerlei lapmiddeltjes te behelpen. Oude drukkers hebben bewezen dat men, met
geheel uit
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letters samengestelde titelbladen, heel wel mooie dingen kan maken. En wanneer
wij daarbij ter afwisseling van het eentonige zwart van een andere kleur, bijvoorbeeld
het rood gebruik maakten, zou zoo'n titel heel deftig kunnen doen.

UIT ROMEINSCH- EN GOTHISCH SCHRIFT SAMENGESTELDE TITEL. VERKLEINDE REPRODUCTIE NAAR
TITEL VAN HET VOLKSBOEK VAN HUYGHE VAN BOURDEUS. (BIBLIOTHEEK DER UNIVERSITEIT TE
GENT).

De zetter dient evenwel geen misbruik van allerlei lettersoorten te maken. Eenvoud
is ook hierin weer het kenmerk van het ware en indien men met goeden wil, het
samenstellen van zoo'n oogenschijnlijk eenvoudig titelblaadje ondernam, wie weet
tot welke gelukkige uitingen we dan nog konden komen.
Men late dan vooral zijn zorg eens gaan over 'n behoorlijke licht- en
donker-verdeeling, men zie oplettend toe, dat grootte en hoeveelheid zwart der
lettersevenredig zij en zorge er voor, dat bij het te zamen gebruiken van grootere
en kleinere letters (natuurlijk van één type), deze ook verband houden met de meer
of mindere waarde, die men het grooter of kleiner gedrukte woord, ten opzichte der
andere titelwoorden toekent. Men denke er goed aan, hoe men ook zijn titelblad
indeelt, in een vierkant, in een met de basis naar boven gehouden driehoek of
trapezium enz., dat de verhouding van den drukspiegel altijd moet voelbaar blijven.
Jaartallen geve men liefst in latijnsche karakters. De arabische cijfers vallen er wat
veel uit en behooren naar hun afkomst er trouwens minder bij. Wil men veel klemtoon
leggen op de entreé-bladen van het boek, dan zou men tegenover elkandergeplaatste
dubbele titels kunnen bezigen. Op de eene, linker pagina plaatse men den titel en
naam van den drukker, op de rechter pagina geve men nogmaals den titel met naam
van den uitgever en, zoo mogelijk, zijn boek-merk. Een zoo samengestelde titel
heeft buitendien voor, dat drukker en uitgever als 't ware te kennen geven, dat zij
te zamen ten volle de verantwoordelijkheid van den mechanischen arbeid wenschen
te aanvaarden.
Ofschoon èn de eenvoudige uit-letters-samengestelde èn de houtsneê-titel, als
gevende dirèct boekdrukwerk, te prefereeren zijn, geven de aan de groote massa
welgevalliger en daardoor meer toegepaste lithografische titelbladen (die op eene
bijzondere pers gedrukt
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en daarna in het boek ingelascht worden) toch uitzicht, dat we langs een omweg
nog weer tot den titel in houtsneê zullen terugkeeren.

TITEL-PAGINA IN STEENDRUK, DOOR TH. NIEUWENHUIS, VOOR BENJAMIN'S VERTELLINGEN VAN W.L.
PENNING JR. UITGAVE S.L. VAN LOOY, AMSTERDAM.

De liefde voor smaakvolle versiering houden we zoodoende warm en het verlangen
naar meer logica in de toepassing kan er het gevolg van zijn. Maar het zij verre, dat
met het constateeren van het minder logische der samen-koppeling: boek- en
steendruk, de mooie resultaten van de lithografie zouden miskend worden. Men
behoeft zich o.a. slechts de uitnemend verfraaide ‘Gijs brecht van Aemstel’ door
Derkinderen en de door Nieuwenhuis versierde gedichten van Jacques Perk maar
even voor den geest te halen om te erkennen, dat hier iets bijzonders bereikt is.
In Holland, en 't is verblijdend dit te mogen zeggen, breidt de beweging naar meer
schoonheid in het Boek, zich hoe langer hoe verder uit. De door Jan Kalf typografisch
verzorgde boeken, de titelbladen van Lion Cachet, Nieuwenhuis e.a. zijn mooie
voorbeelden van een ernstig streven. In ‘Oud-Hollandsche Dorpen aan de Zuiderzee’
en ‘Bergen Voorheen en Thans’ van Veldheer, en de ‘Sint Jans-Processie van Laren’
door van Moerkerken Jr., is de houtsneê-techniek toegepast en wellicht is de tijd
niet ver dat we onder den krachtigen invloed van Dupont, de kopergravure weer op
het titelblad zien terugkeeren. In Engeland hebben zich na Morris, vooral Ricketts
en Shannon verdienstelijk gemaakt; terwijl wij als een direct gevolg der
Kelmscott-press, de talrijke drukkerijen mogen beschonwen, waarvan de leiding in
handen van kunstenaars berust.
Wij noemen slechts de Vale-Press met Ricketts, de Doves-Press met
Cobden-Sanderson en Emery Walker, de Essex-Press met C.R. Ashbee, de Dun
Emer-Press met miss Elizabeth Corbeth Yeats en niet te vergeten de Eragny-Press
met den teekenaar-houtsnijder Lucien Pissaro.
In Duitschland staan de verbeterings-pogingen nog wat veel onder den niet altijd
te apprecieeren invloed van Belgische kunstenaars; hoewel wij toch niet de pogingen
der Reichsdruckerei over het hoofd mogen zien, al kunnen zij bij ons niet geheel
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instemming vinden. In Frankrijk is de beweging nog niet zeer krachtig, doch het zal
niet te veel gezegd zijn, als de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

40

TITEL- EN BEGINPAGINA VAN ‘OUDE STEDEN AAN DE ZUIDERZEE’, DOOR W.O.J. NIEUWENKAMP EN
J.G. VELDHEER.

verwachting wordt uitgesproken, dat dit land, hetwelk zich door alle tijden heen
zoozeer door dat heel eigene ‘achèvement’ in zijn drukken onderscheidde, binnen
niet al te langen tijd aan de spits der beweging naar grooter schoonheid in het boek
zal staan.

TITELPAGINA, DOOR P.H. VAN MOERKERKEN JR.
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Aan Mevr. A. Noordewier.
θειότατον τὸ πτέροεν.
‘Het godlijkst is wat stijgt uit eigen aard,’
Dit zei de filosoof, die spiedde 't hippen
Van 't teeder vogelken, dat kwam beknippen
De vogelaar, hem kortend vlerk en vaart.
En wij, gebonden aan dees donkere aard,
Wij vlogen gaarn, maar ach! het blijft maar trippen
Van ons gekortwiekt wezen... zoo van lippen
Niet vlood wat toog ons hoog en hooger waart.
Dan drie-werf dank, dank drie-werf duizend keeren,
Wie, zelf gebonden door de donkre macht
Aan 't sterflijk leven, voedt heldinnen-kracht
Dat zij op-toog, op zacht onzichtbre vêeren
En god gelijk geluid wie anders zonk:
Nu heugt hem stond, dat englen-galm hem klonk.
HEIN BOEKEN.
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Tien vogels in de lucht,
door Frits Hopman.
Ik was juist door de sneeuwjacht teruggekomen van de gemeenteraadszitting,
doodop van vier uur onafgebroken persklaar verslag schrijven in een resoneerende
persloge. Dat vergt veel van iemand's zenuwen, zoodat onze taal, als een
potloodpunt brak, of een spreker nog slechter articuleerde dan gewoonlijk, of de
zettersjongen de papiertjes te vroeg weggriste, treffend was om te hooren. Het was
een belangrijke vergadering geweest ook, met welsprekende debatten over het
werklieden-reglement. Ik had nog twee uur correctie voor den boeg op een koud
bureau, als wanneer je, in proef na proef, je haastige werk van zooeven, vol
stommiteiten, wordt voorgelegd, gelijk herinneringen aan oude dwaasheden. De
zetters hadden behoorlijk tot mijn marteling bijgedragen door een tooverachtige
verscheidenheid van vergissingen, waarvan vertroetelde medewerkers van literaire
tijdschriften geen begrip hebben.
Het was een miezerig lokaaltje, waar altijd een goor, onbestemd stankje hing beide hebben, godlof, geen bestaan meer dan in booze droomen. Ik had recht op
een breeden mahoniehouten armstoel, met een zitting, die al jaren geen aanspraak
op veerkracht meer maakte, overtrokken met gesleten zwart wasdoek, waardoor
op vele plaatsen pruikjes krullig paardehaar puilden. Onder het stoffige, witte
lampekapje, brandde een gescheurd, stram-beverig gloeikousje met droomerig
suizen en gaf nu en dan een gorgelend klokkend geluidje. Er was maar spaarzaam
doch meedoogenloos prozaisch licht op de oude schrijftafel (met de inktbekladde
halfvergane vloeibladen - zal ik ze ooit vergeten? - en de lijm die steeds dunner en
de inkt, die steeds klodderiger werd.) Ik weet nog precies hoe de houten deurknop
piepte bij het omdraaien; hoe de vochtige drukproeven roken, die de vingers
bezoedelen met hun ongedroogden inkt; en hoe het schutglas van het wekkerklokje
gebarsten was, dat op de vuren documentenkast stond te tikken. Binnen die muren,
versierd met een vergeelde kaart van Nederland, het affiche van een vergeten
bloemen-corso en een kalender, heb ik menig belangrijk verslag opgesteld over
varkensuitvoer, motorbooten, damesreform-ondergoed en wat niet al; menig pakkend
bericht over jubileums van trouwe kantoorklerken of geachte stadgenooten, over
geopende winkelzaken (onder verwijzing naar de advertentie hierachter) over
aangekomen haring, afgestapte beroemdheden en dergelijke; menig topzware kritiek
op romans ‘vrij naar het Zweedsch’ en tentoonstellingen van liefhebbers-schilders.
De verzorging van het avondblad met het gemeenteraads-verslag was bij ons het
werk van den jongsten redacteur en de jongste redacteur zat hongerig en verkleumd
te corrigeeren, betwistte iederen regel plaatsruimte met den meesterknecht, die de
aandeelhouders achter zich heeft; nam bestellingen van advertenties over
knakworstjes en sterfgevallen op (de administratie was al uren naar huis) en werd
opgehouden door Reuter-tjes, die behalve uitgebreide talenkennis, gewendheid in
het oplossen van charades vorderen - terwijl de telefoon onophoudelijk belde, daar
ergerlijk ijverige correspondenten laatste berichten zonden over brandende
houtzaagmolens, hoog water, monstergeboorten en zoo verder.
In de stilte, die de pagineering voorafgaat, kwam tot mijn verbazing de
chef-de-bureau binnen, die op dat uur rustig behoorde te eten van zijn geliefde
schelvisch, of onder beschutting van zijn zakdoek, te dutten op de canapé, tot de
Duitsche post kwam met versch materiaal voor het volgend Buitenlandsch Overzicht.
‘Ik kom je aflossen’ zei hij, met berusting. ‘De baas het me opgebeld. Om negen
uur komt de koning van Engeland in Hildegaarloo. Der is nog al sjeu bij. We moeten
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een halve kolom hebben - minstens. Je mot weg met de 7.49. Zie maar dat je
onderweg wat eet.’
‘En waarom Buik niet?’ vroeg ik, prikkelig ‘ik ben van acht uur in 't touw!’
‘Buik verslaat het strijkkwartet en van Senden doet de metaalwerkers. Ja jonk...!’
en er was een comprimé van een geheele levenservaring in zijn gebaar.
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En zoo zat ik dan een half uur later in den trein onze middag-editie te lezen, op weg
naar het belangrijkste voorval in mijn journalistische carrière - zooals u zien zult.
Hildegaarloo was vijfentwintig jaar geleden een Roomsche kapel, omringd door
een twintig huisjes. Maar de Geldersch-en-West-pruisische Spoorwegmaatschappij
vestigde er haar hoofdkwartier; maakte er haar gebouwen en werkplaatsen en
woningen voor een staf van employés en een leger van werklieden. De conversatie
is er beperkt en zelfs de dokter en de ontvanger praten over spoortreinen, maar dat
is niet meer dan menschelijk. Het stadje ligt, zooals een ieder weet, op de rechte
lijn van Berlijn naar den Hoek van Holland. Het is een douane-station en er vertrekken
koeriers naar Weenen en de Riviera. Op den gedenkwaardigen avond, waarvan ik
schrijf, reisde koning Eduard van de Duitsche hoofdstad naar Londen terug en om
diplomatieke redenen, moest de ontvangst aan het Hollandsche grensstation een
beetje officieel karakter hebben. Het perron was met palmen, Perzische tapijten,
bustes en vlaggen versierd. Ik kreeg een stoel achter een trophee met dennegroen,
dat naar vergeten Kerstfeesten rook. Ik vond er Verschuijl voor den ‘Rotterdammer’,
Albers voor ‘het Nieuws’ en een paar reporters van locale blaadjes. Verschuijl had
cognac en hij kan beter een mop vertellen dan de meesten, zoodat ik mij, na een
biefstuk met gebakken, schikte in het onvermijdelijke. Ik kwam zelfs op het verlichte
denkbeeld om erg mijn best te doen; om een verslag te schrijven waarvan gesproken
zou worden en dat helpen zou om promotie te maken.
De spoorautoriteiten hadden het druk, want een koninklijke expres geeft meer
rompslomp dan de meeste menschen weten. De Nederlandsche regeering geeft
geen bepaalde voorschriften, maar de G.W.P.S., die een belangrijk stuk lijn op
Duitsch gebied heeft liggen, volgt de Pruisische verordeningen ook op Hollandsch
terrein. Iedere baanmeester moet zijn vak afloopen en vooral de gevaarlijke punten,
als overwegen, bruggen en duikers onderzoeken. Geen dwarsliggers of spoorstaven
mogen in de nabijheid der lijn blijven liggen. Zoodra de grens gepasseerd is, moet
de overheid te Berlijn bericht hebben. Op de machine staat de chef van tractie. In
een eerste klas waggon rijdt een hoofdambtenaar en een inspecteur der
maatschappij. Een Morse-toestel wordt meegenomen en, zoo noodig, ingeschakeld
en bediend door den telegraafopzichter in eigen persoon.
De trein reed binnen en het fanfarecorps der beambten begon te spelen. Er stond
een kluitje publiek aan den eenen kant van het lange perron, met wat licht van een
gloeilampje omhoog, tegen den zwarten winternacht en nu en dan steeg een dun,
verlegen hoeraatje op. Vóor de restauratie zag ik den burgemeester in een
oudmodische gekleede jas staan te buigen voor een waggonraam met zijn bloote,
kale hoofd in den tocht. De wagenflank was in donker onder een lap schaduw van
de abri, maar de portierruiten, hel warm-verlicht ingezet, vertoonden hooge
ambtenaren en lakeien bedrijvig af- en aanloopend, witte veerpluimen, reepjes
goudgalon, tressen, roode uniformstof, een stuk van een grijzen reismantel.
Marechaussees, revolvers met gehoekten arm dreigend vooruit houdend, hadden
zich rondom het rijtuig geposteerd met die Panopticum starheid, die strikte
plichtsbetrachting moet aantoonen. De stationchef met zijn rood, verweerd gezicht
stond vlak naast me, voor zich heen glimlachend, welvoldaan dat alles zoo netjes
verliep. Naast hem de lange, rechte gestalte van den hoofdingenieur van ‘Weg en
Werken’ met de telegrammen der baanmeesters in zijn hand. Op den achtergrond
de buffetjuffrouw met haar schort voor den mond, giebelend met den souschef.
Toen begon de muziek het Engelsche volkslied te spelen en de Koning verscheen
voor een neergelaten raam. Ik wilde juist een oneerbiedige opmerking tegen Albers
maken, toen een klerk haastig aankwam en wat tegen den chef en den ingenieur
zei. Ik zag, dat het gezicht van den chef grijs werd, grauwgrijs met een paarsche
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vlek waar de wangblos was geweest, zooals ik het te voren gezien had van een
moeder die haar kind in de Leidschegracht zag vallen. ‘Weg en Werken’ met zijn
neus tusschen duim en
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wijsvinger en een gezicht als een donderwolk gaf een reeks van snelle, korte bevelen
en de drie verdwenen. Maar ik juichte, want ik had mijn promotie in mijn holle hand.
Dit was mijn groote gelegenheid, waar de schrijver van ‘Worstelen en Overwinnen’
het zoo druk over heeft. Wat ik gezien had en wat, naar ik dacht, geen mijner
collega's had opgemerkt - moest beteekenen, dat ter elfder ure een defect aan de
lijn ontdekt was. En dat was zeer wel mogelijk. Want al moeten de baanmeesters,
zooals ik zei, kort te voren hun vak afloopen, toch laten ze gewoonlijk die nachtelijke
wandeling van vier of vijf uur aan hun ploegbazen over, die misschien de
verantwoordelijkheid weer verschuiven.
Als ik gauw genoeg op de plaats kon wezen om gegevens te verzamelen voor
een gedetailleerd verslag, was mijn bevordering verzekerd. Maar het stond vast,
dat reporters geweerd zouden worden, want het was voor de maatschappij van het
grootste belang dat van de nalatigheid niets ruchtbaar werd. Ik sloop weg van achter
mijn trophee en het werd plotseling een supreem oogenblik, een van die te zeldzame
schitterende brokjes leven, gevat in de doffe jaarringen van routine, schitterend door
intensiteit, niet door verhevenheid der emotie. Ik voelde al mijn ervaringen en
vermogens in gereedheid onder mijn onmiddellijk bereik; mijn hoofd koel en helder;
mijn lichaam gedwee en waaksch; mijn stemming luchtig tot jubelens toe.
Maar wat moest ik doen? Ik kon een rijtuig nemen - maar waarheen te rijden? Ik
kon langs de lijn loopen, maar dan zou de ontruimingstrein, die zeker zou vertrekken,
en de autoriteiten mij voor zijn. Toen kwam met een rilling de onbeschaamde
gedachte om ook met dien trein te gaan - op de locomotief.
Op het derde perron, waarheen ik was gegaan, kwam een machine aan, met een
enkelen passagierswaggon en een leege zandwagen er achter. Als schuldbewust,
in het halfdonker, achteraf, schoof de locomotief langszij snel groeiend in langzame
nadering. Traag gleed de smeujig, oliedruipende witmetalen zuigerstang, tusschen
de rechtleiders, in en uit den stoomcylinder. Met grienend piepen der klampende
remblokken en een schokje kwam het ding tot staan. En toen, den stoom beurtelings
uitblazend en plofspuwend stond daar het verwonderlijke, vervaarlijke ijzerbeest,
dat sedert mijn eerst bewuste jaren zulk een plaats in mijn verbeelding inneemt, het
heele uitzicht vullend met zijn sterke rolronde lijf tusschen hooge, zware raderen,
zijn blinkend koperen helm en lantaarns op den voorplecht ontstoken. Waarin zit
toch die vreemde bekoring?
‘Weg en Werken’ en andere, druk pratende heeren stapten in de
personen-compartimenten. In den zandwagen klommen arbeiders met houweelen,
spaden en koevoeten. Juist toen men ging vertrekken sprong ik op. Machinist en
stoker vroegen geen vragen en maakten geen bezwaren. Ik vermoed, dat ze me
voor een employé hebben gehouden.
Het schoorsteenstompje der aanzettende machine hoestte, met steeds kortere
intervallen de eerste stoomwolken uit, die werden tot darmvormige gierlanden, door
den wind achteruit en ter neer geslagen, en die verijlden tot vlokken, verzadigd met
melkwit licht voor de venijnig flitsende koolspitsen der ballons, hooggehangen in
den wijden nacht. Onder de overkapping uit gleden wij op de breede vlakte van het
emplacement met glimmende railparen en schemerende sneeuwresten, flauw verlicht
door electrische lampen. Wij reden langs een eenzamen trein van personenrijtuigen,
daar men dwars doorheen zag, met holle, donkere compartimenten, waarin een
glimpje kil licht van buiten even een pluche kussen of een gordijntje aangaf - alles
doodsch en verlaten, als na een ramp. Bij de groote loco-voedingspomp met zijn
groflinnen slurf, waterdruipend op het natte rooster, stond het hooge houten
gebouwtje van den wisselwachter. In het verlichte bovenkamertje zag ik een kereltje,
dat met achterwaarts geworpen bovenlijf een uit een reeks van blinkende hefboomen
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overhaalde. Een eind verder stonden de goederenwagens in den schemer voor de
gesloten loodsen: wagens met fourage onder witgeletterde zeildoeken, petroleum
in cylinders, schimmen van bleeke bierwagens, wagens met lange pijnboomen,
veewagens en bagagewagens met het uitstekend hokje voor
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den remmer. Ter linkerzijde werd het veld begrensd door de werkplaatsen met de
nieuw gebouwde elektrische centrale en de ronde locomotievenstal. En over alles
het onmachtige licht, als rijp van boven opgepoederd naast de zwarte schaduwen
en in alles dezelfde desolatie. Nog verder, steeds flauwer ontwaard, lagen de
steenkoolhoopen in hun beschutting van houtschotten, bergen van oud ijzer en
sintels en stapels bielsbalken.
Wij reden onder een poort, een ijl, ijzeren raamwerk met de semaphoren en een
heele constellatie van gekleurde seinlichten. Dat was de grenspaal der beschaving.
Daarachter lag het onherbergzame beklemmend-droeve land der vale, eindelooze
duisternis; dat den mensch in zijn milieu van licht-warmte-huiselijkheid van alle
zijden dreigend omringt; dat bang maakt wanneer gezien tusschen de huizenblokken
der stadsbuitenwijken.
Het hokje waarin wij stonden, en dat veel ruimer is, dan het van buiten lijkt, was
in duister. Een afgewende lantaarn wierp wat licht op de wijzerplaat der manometers
en ook het peilglas was af te lezen, maar de rest der verrukkelijke geheimzinnigheden
op den zwarten voorwand: siepelende kranen, hefboomarmen, gorgelende buizen,
vettige wieltjes, en roeterige moeren, waren ternauwernood door glimmers te
onderkennen.
Het was een gebeurtenis toen de vuurhaard gevuld moest worden. Door het
rechthoekige gat der geopende deur stond een schuin achterwaarts gerichte
pyramide zwavelgeel-tot-oranjekleurig licht, dat met scherpafgeteekende grelle
lichtvlakken alles binnen haar gebied, mannen, machine, boven langstrekkenden
rook een oogenblik uit den nacht haalde. De stoker stond met de beenen wijd vaneen
geplant, het eene op de loco- het andere op de tenderverbindingsplaat, knersend
ondervoet van steenkoolgruis. Het gebogen bovenlijf met de sterke lichaamsvormen
vermoed onder het aansluitend boezeroen wendde zich, met maaiende armen
scheppend en insmijtend, beurtelings naar den voorraad en naar den gloed; de
misvormde spookschaduw glippend over de glinsterende onregelmatig uitstekende
koolblokken. De machinist stond gespannen door het ronde kijkvenster uit te staren
en werkte met het godenspeelgoed voornoemd, zich nu en dan, werktuigelijk de
vingers wisschend met een handvol olieglibberige vuile rafels. Ze hadden orders
om volle kracht te rijden, die twee donkere zwijgenden en het overtrof mijn ervaring
van de Great Western. Ik klemde mij aan een paar ijzerstangen bij de handrem,
mijn geknoopte foulard ratelend-fladderend in den wind, mijn linker gezichthelft en
oor schrijnend van de kou en mijn beenen tot de knieën verstijfd. Bij iederen schok
vreesde ik los te worden gerukt. Maar ik was gelukkig. De ontroering wankelde
tusschen angst en een delirium van vreugd. Wat een triomf om een geblazeerd en
vermoeid journalist terug te brengen tot den toestand van een kind dat voor het
eerst op een schommel zit! Zoo kruipt de gevangen ikheid langs de meest
onwaarschijnlijke wegen tot haar bevrijding. De werken der grooten van ons geslacht,
het is waar, staan dag en nacht gereed om getapt te worden; maar veel heerlijker
is het, als het leven zelf, ongezocht en onverwacht, tot poëzie rijst. Maar ik vroeg
me in dat oogenblik af hoe de ziel, die deze stemming, zonder weifelen, als haar
rechtmatig gebied aangaf, kan voortleven en werken in het grauwe alledagslicht.
Voort vlogen wij; de sloten tusschen de velden, nauw zichtbaar door de sneeuw,
wentelden als de spaken van een reuzig wiel; telegraafpalen en seinlichten flitsten
langs in vermoeiend snelle opvolging. Nu en dan dook een huis op en dan klonk
een droog ratelende weerklank. Met supreeme minachting voor de
snelheidsvoorschriften donderden wij over de groote spanbrug, een dozijn strijdende
echo's en resonansen oproepend en toen boorden wij tusschen de heiheuvels.
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Eindelijk was vooruit een zwaaiende, roode lantaarn te zien. Onze heerlijke
anapestische galop bekoelde tot steeds loomere iamben, die stierven in een
overstemmende uitbarsting van stoom. Nog voor wij geheel stopten was ik
afgesprongen en holde strompelend voort, vastbesloten, dat niemand mij beletten
zou te zien. Toen de hooge heeren aankwamen stond ik al met een schaapachtig
gezicht, als een bloot nieuwsgierige achter de wegwerkers. Het was niet moeilijk te
zien wat er gebeurd
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was. Van het spoor waarop de koninklijke trein moest rijden, waren een paar
laschplaten afgenomen, wat haakbouten uit de dwarsliggers gehaald en toen waren
de nu vrije einden der spoorstaven naar rechts uit de richting omgewrongen. Had
de wegwerker het misdrijf niet bijtijds ontdekt dan was een verschrikkelijk ongeluk
onvermijdelijk geweest.
Toen ik alles gezien had, vond ik het wenschelijk een minder voorlijke positie in
te nemen en klom op de glooiende heuvelzijde, die steil van de spoorbaan oprijst;
en daar zat ik onopgemerkt door de heeren, verdiept in hun herstellingswerk en
processen verbaal. Ik had zelfs de brutaliteit om een sigaar aan te steken en bleef
van tusschen de vochtige bremstruiken op de helling, het werken in de vallei beneden
aanzien. Denk eens een journalist met zijn neus op een nog warm politiek misdrijf;
een Amsterdamsche jongen bij een relletje! Ik grabbelde in mijn vocabulaire en
paste alvast wat zinnetjes in elkaar, die dit wonderbare geval in woorden recht
zouden doen.
Op de lijn, een eindje van den hulptrein, waren de kereltjes hard aan het werk,
aan het graven en hameren in het flakkerend, rooie licht der walmende toortsen.
Dat was een fantastisch gezicht en mijn verbeelding speelde er mee. Het geleek
een diablerie uit de Duitsche Romantiek, een middernachtelijke begrafenis, een
gruwelijke terechtstelling, een onnoembare misdaad en de duiveltjes of kabouters
of griezelige insecten zwoegden in schuldbewust zwijgen.
Toen ik begreep, dat het werk bijna was afgeloopen, begon ik mijn tocht naar
Hildegaarloo terug, langs de lijn loopend en ieder oogenverwachtend als verdacht
te worden gearresteerd. De ontruimingstrein reed me al spoedig achterop en de
koninklijke, vliegend door het duister in een mistige aureool van al die helverlichte
ramen, - als een phosphoresceerend diepzeemonster - ontmoette ik een goed eind
verder.
Het was een lange wandeling, eindeloos lang, maar de gedachte aan mijn werk
en aan mijn promotie hield me bezig. Het zou een goed opstel worden. Ik zag me
al bij den ‘baas’ ontboden, die zeggen zou: ‘Dat is geen kwaad verslag meneere...,
heelemaal geen kwaad verslag. Ik zal het onder de aandacht van de commissarissen
brengen op de volgende vergadering.’ Dan zou de tractementsverhooging komen
en dan kon ik trouwen. Een bovenhuis van 300; je heb tegenwoordig heèle lieve
bovenhuizen van 300. Een ‘hit’ en Zaterdags de werkster. Maar de wasch buitenshuis
- dat is een ding, dat zeker is. En de kruienier met een boekie - niet laten oploopen,
dat is achterop. En de kinderen niet te vroeg naar school... en toen schaterde ik in
de stilte om mijn eigen voorbarigheid.
Ik zal hier niet vertellen, want het strekt me niet tot eer, hoe ik midden in den nacht
den herbergier van ‘de Roode Leeuw’ wist te bewegen om mij in te laten en hoe ik
een heet grokje en een boterham wist machtig te worden.
Op de bitterkoude slaapkamer schreef ik mijn verslag. Ik schreef het met mijn
winterjas aan, bij een kaars, op het nachttafeltje. Ik schreef een verslag als er nooit
is afgedrukt in onze goeie, ouwe, verkalkte krant. Want de zinnen kwamen niet met
tastend zoeken en moeizaam opbouwen, maar vlot en spontaan: en ik zag met
vreugd, dat er visie inzat en klank en structuur. Wel meer dan een uur voelde ik die
zeldzame, goddelijke weelde van volkomen macht over het woord, die een wijle
wordt geschonken en even onverklaarbaar weggenomen. Mijn hoofd gloeide en ik
werkte voort in een roes, geheel onbewust van het omringende, ja, van mij zelf.
Maar er was geen heftigheid of spanning in de aandoening; niets dan een stil, helder
lichten van den geest, zooals ik nooit beleefd had en dat onuitsprekelijk gelukkig
maakt. Toch was het maar een krantenverslagje. Ik dommelde een paar uur, gekleed
op bed liggend, want ik moest met den eersten trein terug. Op dien terugtocht was
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zelfs mijn glanzend vooruitzicht niet bij machte, mij het nut van het leven te doen
inzien. Ik was geheel uitgeput; de opwinding van den vorigen avond was uitgewerkt
en rillend en verstompt liep ik door den neveligen nachtmorgen. Maar om zeven
uur had de zetterij mijn verslag en twee uur later
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kreeg de ‘baas’ de proeven in handen. Ik ontbeet en kwam om half tien op het
bureau en werd dadelijk bij den hoofdredacteur geroepen. Nooit ben ik die krakende
uitgesleten trap zoo welgemoed opgevlogen. De ‘baas’ zat in zijn leunstoel achter
een stapel geopende brieven en morgenbladen, nog keurig gevouwen in ongerepten
kruisband. Hij tikte met zijn lorgnet op tafel en rammelde onheilspellend met de
sleutels in zijn broekzak,
‘O, meneere... ja, dat lange verslag over die mislukte aanslag.. ja,... ik heb een
telegram van de spoorwegdirectie, om daarvan niets te zetten, als wij er iets van
mochten hooren. Dus dat moet u er uit gooien, dan krijgen we meteen plaats voor
het jaarverslag van de gasfabriek. Geef maar een uittrekseltje met een woord van
lof voor den directeur, hm!’
Daar lag me mijn luchtpaleis in puin. Eerst had ik een oogenblik dat verschrikt,
ongeloovig gevoel van iemand, die in donker nog een tree verwacht boven de
hoogste der trap. Maar toen de waarheid doordrong.
... Hij zei het! Hij zei het - god-zegeneme - achteloos, zakelijk, onbewust wreed.
Toch is een gróote teleurstelling het makkelijkst te dragen en het volgend oogenblik
had ik, zoo noodig, een glimlach beschikbaar.
‘En nou nog wat anders’ (ik schrok en luisterde). ‘Het raadsverslag zat weer vol
drukfouten. In de eerste pagina heb ik er zeven geteld. Zeven!’ - hij wachtte om den
indruk na te gaan. ‘Ik kan u niet genoeg op het hart drukken om nauw-kéurig te
corrigeeren, want heusch zoo gaat het niet; ik moet tot mijn spijt zeggen: zoo gaat
het niet. En daar krijg ik me een briefje van het raadslid Mr. Smulders, dat u zijn
woorden geheel uit hun verband heeft gerukt en dat-ie bedankt voor zijn abonnement.
Ik wist niet wat ik las! Ik wil niemand het vel over de ooren halen’ (hij wreef zich
droevig-verstoord over zijn knie) ‘maar als dat niet gauw anders wordt’....
En zoo was mijn werk verloren, maar ikzelf toch weer wat wijzer geworden; en u
zult inzien dat dit in de wereld het groote Alternatief is: werk en zelf; Milton of Goethe.
D e S t e e g Januari 1907.

Weerzien
door M.C. Kooy-van Zeggelen.
Hij zou komen, hij zou komen... juist vandaag over een week kon de ‘Holland’ aan
zijn... vandaag over een week - nog zeven dagen... zeven dagen en nachten voor
haar alléen....
Ze rilde. Ze keek den tuin in, waar mist wittig neerzeefde over de boomen, die
flauw grijs hun stammen lieten opschemeren uit het grasperk nu geheel weggeveegd
door de natte kille wade.
Het begon al donker te worden - maar ze wilde nog naar buiten zien, rust zoeken
in het traag, weifelend schemerlicht, haar gedachte klaar, helder bijeen zoeken, nu
niets haar stoorde van de dingen die overdag haar afleidden. Ze trok het smalle
serregordijn hoog op zoodat opeens naakt en lang het raam zich voor haar vergrootte
- een leeg vlak dat op haar neerstaarde als een ernstige vermaning, gewichtig zich
aanpassend aan het oogenblik van haar ‘denken’, en ze viel neer in den grooten
leunstoel die daar stond. Haar hand, blank kinderlijk tot ver over de pols ingesloten
door het donkere japonlaken lei ze op de vensterbank en ze boog het jonge lenige
lichaam wat voorover om te zien naar de vreemd glimmende lucht en de wazig grijze
takken, nat van mist; ze voelde iets in haar houding van devotie. Alsof ze een ander
was die zich zelve zag, dacht ze er over hoe ze daar graçieus zat, slank,
droevig-verlangend... Bah! altijd bleef ze ‘vrouw’, een echte vrouw, die haar houding
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niet vergat zelfs nu, nù ze ging denken aan dat wat al zoo lang haar ziel vervulde,
want vandaag was 't àlmaar òm 'r geweest - het had haar behekst, 't had haar niet
los gelaten..; alsof ze vandaag een besluit moèst nemen was 't over haar gekomen
dringend, dwingend tot denken, tot zelfonderzoek.
Nu was 't stil; haar gedachten kwamen weer samen op de ‘Holland’ die komen
zou, over zeven dagen... Dan zou hij voor haar staan, groot, breed, verbrand zeker,
misschien
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wel verouderd na drie jaar, en... niets trilde in 'r als ze aan hem dacht, 'r hart klopte
niet sneller,... er was geen verlangen naar hem, o neen, al lang, lang niet meer! Ze
had 't immers voelen sterven, iederen dag, ieder uur. Het was zoo gauw uitgewaaid
dat kleine vlammetje, dat ze eens liefde had genoemd.... Maar in de afleiding van
het leven had ze gauw den schrik pogen te vergeten, die ze bij die eerste ontdekking
gevoeld had... en het leven had 'r braaf geholpen! De daguren leverden genoeg
ditjes en datjes, die zulk een somber dreigende gedachte verjagen konden, en de
eenzame avonduren vulde ze met brieven schrijven aan hem, juist zich daartoe
dwingende in het geloof dat het verlangen dan wel komen zou... maar het kwam
niet, ook niet als de menschen naar hem vroegen, lief het lot beklaagden van zoo'n
achtergelaten zee-officiersvrouwtje. Kil bleef het in 'r, leeg, zoo leeg dat ze soms
s'avonds onder het zachte lampgesuis haar hoofd op het door licht bestraalde
tafelkleed lei, en haar zich vouwende handen smeekten: ‘laat ik toch iets verlangen...
iets!’
Zoo was het in het eerste jaar geweest. Haar leven ging stil voorbij; eigenlijk
voelde ze zich vrijer zonder hem. Soms zeide men haar dat ze er zoo opgewekt
uitzag en ze voelde dat men het vreemd vond. Ze hadden haar altijd als een bedeesd
jong vrouwtje gekend naast haar man... en nu hij weg was bleek ze anders, ging
ze op in haar vioolspel.... Enfin, goed dat ze zoo'n afleiding had, vond men; ‘zonder
kinderen, dan moest je toch iets om handen hebben!’
Ze speelde veel, werd dikwijls op muziekavondjes gevraagd bij kennissen en
dáar... bij een hunner had ze... hèm... ontmoet, den man dien ze lief had, dat wist
ze nu....
Het bloed joeg naar 'r wangen als ze dat woord in zich zelve uitsprak, of 't als
voor zich zag geschreven... lief had... zij! Zoo jong was ze niet meer...! O! ze
schaamde zich, en toch, neen! Ze behoefde zich niet te schamen over dat groote,
mooie, je geheel doortrillende gevoel... toch te teer om het uit te spreken. Ja! dit
alléen was waard om voor te leven, dit was heerlijk, juichend, stralend van blij licht.
Het was als een banier die ze zou willen dragen, hoog boven alle menschen uit, de
banier waarop het stond met vlammende letters van victorie: ‘Ik heb hem lief, voor
hèm is mijn leven!’
Haar polsen klopten, haar adem stokte. Ze zag dat er buiten in de straat achter
den tuin een lantaarn begon te gloeien, een blauw waas verspreidend rondom zich,
waartegen een kale boomtak zwart afstak... Maar zoo, zóó immers moest ze aan
haar man denken als ze hem lief had! Had ze ooit dit groote gevoel voor hém gehad,
zelfs in het begin van hun trouwen, of in hun engagementstijd? Neen, neen immers!
Als een lange egaal grijze reeks zag ze de jaren die achter haar lagen, het
eentonige bestaan van een naast elkaar leven, tevreden, gelukkig eigenlijk?... O
God! nu wist ze het, dàt was geen leven, geen huwelijk geweest... Immoreel was
't, neen, immoreel zou het nu zijn, als hij terug kwam. Zij naast hem als z'n vrouw
met die groote liefde in 'r voor een ànder!
Ze rilde weer, ze drukte zich dichter tegen het venster om de schemering als vast
te houden, koelend haar voorhoofd tegen het koude glas.
O! als ze maar een enkel teeken had! Als ze maar iets wist van dien ander, van
de andere ziel die ‘op een teeken wacht’ zooals Maeterlinck zegt, als ze maar wist
of ‘hij’ dàt ook voor haar voelde! Het moest toch eigenlijk wel! Kon er zóóiets bestaan
zonder dat de ander het voelde? Haar gedachten gingen terug naar een muziekavond
- naar een middagrepetitie van het Diligentiaconcert, uren, oogenblikken die zij
samen waren geweest. Ze drongen door naar alles wat ze elkaar gezegd hadden;
kleine geestigheden die ze elkaar hadden toegeworpen, schertsend, want in zijn
gezelschap had zich dadelijk, al van den eersten keer af, een vroolijkheid, een blijde
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wil om jong te zijn van haar meester gemaakt - ze bleven verwijlen bij een ernstig
gesprek dat ze eens gehad hadden juist op dien middag van de wondere muziek
van Mengelbergs orkest. Ze zag de groote, half in schemering gehulde, zaal weer
met alleen de lichten tegen de Koningsloge als ronde witte manen en het vreemd
bleeke
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daglicht dat even boven door de ramen gleed. Ze wist weer, naast zich leunende
op een stoel, zijn zwarte mouw met de witte manchet en de blauw geaderde hand.
Ze hoorde zijn stem achter zich... en hij had over zijn leven gesproken, de eerste
maal over zich zelven. Neen, ook toen niet had hij iets gezegd waarin zijn liefde
voor haar geklonken had.... De toon was er wel, en het groote mooie gevoel was
er óók geweest, maar dat was immers nog niets. Dat kon immers alleen in haar
verbeelding hebben bestaan.... Zelfs den laatsten avond voor zijn Amerikaansche
reis had hij niets gezegd.., niets waaraan ze zich kon vasthouden. Ja toch iets was
er geweest, iets. De bruuske manier waarop hij afscheid genomen had.... Misschien
voelde hij ook dat 't niet langer kòn zoo....
‘Moet u niet instappen?’, had hij gevraagd toen de omnibus aan kwam - 't was de
laatste. Ze kon niet aarzelen, maar o! hoe heerlijk had zij het gevonden naast hem
naar huis te wandelen in den koel-zoelen avondnacht, aldoor maar met dat groot
mooi zaligmakend gevoel in zich van ‘ik heb je lief, ik wil je leven mooi maken, ik
wil voor jou zijn?’
De omnibus stond stil. Hij droeg haar vioolkist naar binnen en in 't halflicht van
de flikkerende lantaarn op het balconnetje namen ze afscheid.
‘Adieu, goede reis,’ zei ze, en hij niets zeggende, drukte haar hand, preste die
zoo hard dat 't even pijn deed. Toen nam hij zijn hoed af en verdween in de donkere
nachtstraat en terwijl de omnibus voortratelde gilde haar bonzend hart hem achterna
‘Eenzame, eenzame, ik wil je leven deelen, ik heb je lief, weet je 't niet? voel je 't
niet?’
Den dag daarop was hij zijn reis begonnen. Amerika - Japan, een reis die wel
een half jaar geduurd had en waarvan ze hem nu sedert gisteren terug wist op
dezelfde kamers die hij vroeger bewoonde.
In dien tijd van scheiding had ze het verlangen naar hem leeren kennen. Het
verlangen dat groeide, groeide, tot ze er mee opstond, en er mee ging slapen, tot
het boven haar uitgroeide en haar geheel overmeesterde, tot ze hem in haar
gedachten al beter en nobeler zag worden, tot haar meelij met z'n eenzaam leven,
haar wil àlles voor hem te zijn grooter en sterker werd... Dan vergeleek ze daarbij
de gedachten aan haar man en ze voelde 't nu klaar, heel duidelijk: ze verlangde
niet naar hem! - maar nooit was het als zulk een smart over haar gekomen als nù,
nu de ‘Holland’ op komst was. Vroeger was het verlangen naar den man dien zij
liefhad wel droef toch een zaligmakend gevoel geweest - nu was het een
wanhoopsangst geworden. Nu stond het daar, dreigend, eischend, nu voelde ze
dat het te sterk was geworden om het ooit weer los te laten... Er welden heete tranen
in 'r oogen die langzaam over haar wangen rolden... Ze vouwde haar handen
samen...
Buiten begon een lichtsuizende regen neer te dalen uit de flauwgrijze avondlucht.
Soms tikten opeens harde droppeltjes op het plat voor de serre neer als korte metalen
schokjes... Ze liet haar tranen stil glijden en droomerig luisterde ze naar de altijd
neerruischende regen....
Toen kwam de meid binnen en vroeg of ze het licht zou opsteken en de theeboel
zou klaar zetten, en bang dat de meid haar tranen zou zien, zei ze, alleen maar de
thee klaar te zetten - 't licht straks....
Nu flikkerde alleen maar de spiritusvlam in het komfoor onder de koperen bouilloir.
Een blauw onrustig tongetje dat duivelachtig lekte en bewoog in het duister rondom.
Stil, ze moest denken, denken wat haar te doen stond, niet gevoelig zijn - kalm
den toestand bloot leggen en een besluit nemen. Het moèst nu. Als ze hem eens
schreef. Als ze eens wáár was - hem schreef dat ze hem lief had. Waarom mocht
een vrouw dat niet doen? Waarom moest een vrouw altijd zwijgen en haar gevoel
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verbergen en vermoorden? O! ééns te durven leven! nooit had ze gedurfd - altijd
had ze zich maar laten gaan - altijd was ze laf geweest - altijd half.... Nu, nú wilde
ze, ze wilde het leven naar haar zin zetten, ze wilde den sprong wagen... hem
schrijven, hem alles zeggen... ja, ja, eerst dat!
Ze sprong op van 'r plaats bij het raam, ze nam de lucifers die Jaantje bij de
bouilloir had laten liggen, ze plofte het gas aan in
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de serre, en daarna dat in de kamer. Nu was alles hel verlicht, de kleine licht-warme
serre, met de rottanmeubels, de roode kussens en de twee groote varens in de
hoeken - en de meer donkere, besloten kamer, waar de piano zacht stond te
zwartglanzen tegen het stil groene behang.
Boven haar schrijftafel, ze moest er opeens naar zien, hing het groote portret van
haar man met een lichtveeg schuin over het glas, zoodat ze alleen vaag de
breed-donkere schouders kon zien en daarboven even de ronding van 't hoofd.
Waarom werd haar blik juist nu daarheen getrokken? Was het een waarschuwing?...
Ze voelde iets als meêlij opeens - 't was of een stem zeide: ‘Arme man, als je dit
wist zou je niet met zulk een blijdschap naar huis keeren....’ Neen, daar wilde ze nu
niet aan denken, eerst schrijven, maar hier niet, hier niet.... Ze wilde, ze moest
eenmaal zich uitleven... Ja ze moest schrijven nu. Ze nam papier en inktkoker mee
naar de serre. Daar liet ze de gordijnen zakken, zoodat ze als een breede gestreepte
muur het venster bedekten. Nu zat ze alleen in haar gesloten lichthokje, alleen met
'r gedachten aan dàt wat ze ging doen, met haar leven en het zijne in haar hand,
en langzaam, bijna plechtig, doopte ze de pen in, zette datum en plaats boven den
rechter hoek en begon zonder opschrift als werd het 'r gedicteerd:
‘In ieder leven komen keerpunten voor. Het mijne, het groote keerpunt, is nu
gekomen....
Mijn handen zijn koud terwijl ik dit schrijf, mijn hart bonst, maar het moèt, het
moèt. Ik weet dat ik door het verzenden van dezen brief alles kan verliezen en alles
kan winnen, maar hoe de uitkomst ook moge zijn - ik zal een zuiver geweten hebben,
ik zal eens in mijn leven wáár zijn geweest, ik zal voor de eerste keer hebben durven
leven.
Ik voel me als iemand die voor het eerst te water zal gaan om te leeren zwemmen;
ik sta er voor, ik zie 't glinsteren, kabbelen en spatten, maar ik durf niet... en toch
moest die angst niet bestaan waar het dàt geldt wat ik ga zeggen, iets zoo
eenvoudigs natuurlijks, iets dat het mooiste, het beste in ons leven kan zijn.
Later zullen er vrouwen zijn die lachen om die vrees, vrouwen die durven
liefhebben en hun liefde durven toonen... Nu is de verachting van anderen nog zoo
groot, zoo vernietigend voor ons dat weinig vrouwen maar zichzelve durven zijn...
Maar jij mag me niet verachten om wat ik ga zeggen en, eerlijk gezegd, verwacht
ik dat ook niet.
Ik voel het heel diep, heel klaar dat ik mezelf alleen zal verachten als ik nièt spreek,
als ik mijn leven voortrek zooals ik dat jaren gedaan heb, half uit meêlij, half uit
bangheid om te breken met de conventie. Nu kàn ik dat niet meer, nu is er iets dat
hooger staat dan dit alles, iets waarvoor ik alles opofferen wil... Zelfs een vernederend
antwoord zou ik kunnen verdragen.
Ik heb er maanden tegen gevochten, maar hoe nader de “Holland” komt hoe
heftiger, hoe luider zich alles in mij verzet, hoe grooter mijn afkeer wordt van een
leven waarin een leugen is....
En nu ik het ga zeggen vind ik alle woorden “gemeenplaatsen”, weet ik niet hoe
ik het zal uitdrukken - maar de eenige royale weg is te zeggen dat ik overal en altijd
aan je denken moet met een groot, onzegbaar verlangen.
- Wat is dat? Sympathie? de uitwerking van telepathie? Gaat het alleen van mij
uit? - Bedenk dat het wel sterk moet zijn eer een vrouw dit durft bekennen, vooral
een vrouw als ik, die nooit heeft durven leven - maar nu ìs er geen andere weg. Ik
moet het wel zeggen want ik weet dat ik van u, ook al hadt ge dezelfde gevoelens,
nooit zooiets zal hooren, omdat ik nu eenmaal door maatschappelijke banden
gebonden ben.-
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Moet ik mijn leven voortzetten zooals het was - of kan er een ander, mooier en
grooter voor mij opengaan, een wijde heerlijke ruimte, waarin ik eindelijk zal durven
adem halen?
Antwoord mij eerlijk - dat is het eenige wat ik vraag - ik duld geen leugen meer in
m'n leven. Laat mij niet lang wachten, het zou vreeselijk zijn.
Nu gaat mijn brief weg, nu doe ik de sprong in zee...’
Ze hield op, keek de hel verlichte serre
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rond, 't was of alles haar aanstaarde, de stoelen, de roode kussens, de groote
fauteuil waarin haar man drie jaar geleden gezeten had, even voor hij weg ging...
Nu moest haar naam er onder..., of zou ze alleen de letters zetten, zou hij dat
begrijpen? Wacht, haar voornaam letters en dan haar eigen naam, voluit.
G.V.L. D'ELLARSE.
Toen nam ze een enveloppe; ze had geen andere dan met haar man's naam
gedrukt boven in den hoek. Altijd die naam weer, zou ze daar ooit los van kunnen
komen? Met de enveloppe voor zich bleef ze even zitten staren - Hoe moeielijk zou
het zijn te scheiden van alles, en de naam, dien naam vooral raakte je zoo gauw
niet kwijt bij de oude kennissen. - O! al die menschen, die vrienden die haar jaren
gezien hadden met haar man, die dachten dat ze een kalm gelukkig paartje waren,
wat zouden ze opkijken! Oom Bart, dat wist ze zeker, zou verontwaardigd zijn - haar
niet meer willen zien. - Ze hoorde het hem weer zeggen, sprekende over een
opzienbarende scheiding van twee menschen die hun koperen bruiloft al gevierd
hadden, ‘'t Is een schande! Als je zoo lang lief en leed gedeeld hebt mag je elkaar
niet meer los laten!’... Toen had ze er zich al tegen verzet, oom tegengesproken
dat er gevallen waren waarin het moest ook al was je lang samen geweest; dat was
toch geen reden je heele verder leven ongelukkig te blijven! ‘Zoo, zoo, zou jij dat
doen?!’ was oom uitgevaren, ‘zou jij wat er ook gebeurde ooit Hans alleen laten!?
Dat zou je niet doen, neen, dat zou je niet!’ en zij had 't hoofd gebogen - neen, dat
zou ze niet, ze zou niet dùrven, ze durfde nooit iets flink aan te pakken, o neen ze
wist 't, ze zou maar voortleven al was ze ongelukkig met 'r man....
Maar nù, nu durfde ze! Hoe was 't opeens zoo over haar gekomen dat groote,
vrijmakende gevoel, die wil zich zelf te zijn? - Nog altijd lag de leege enveloppe
daar... Nu moest ze het adres schrijven; klam was haar bevende hand - langzaam
trok ze de letters van zijn naam en toen schreef ze, vlug ineens, de straat, het
nummer van 't huis. - Verlicht zuchtte ze op. - Het was gedaan. - Nu lag daar de
brief - de groote grijze enveloppe - nu moest hij weg... Dat was de sprong in 't water.
Maar eerst wilde ze ernstig nadenken voor ze den sprong zou doen, en haar
hoofd gesteund op de saamgevouwen handen, de ellebogen op het tafelvlak, liet
ze de verschillende toestanden die nu voor haar zouden kunnen ontstaan langs
zich heen gaan.
Hij zou den brief krijgen - morgen al bij het ontbijt... Hij zou antwoorden. Natuurlijk
zou hij antwoorden. Anders verwachtte ze niet van hem. - Maar wàt? - Als hij niets
voor haar voelde - dan... bleef alles bij het oude... Even ging er iets als verlichting
door haar heen bij dat denkbeeld en opeens was ze er zich van bewust, hoe ze
zonder het zelf te weten tegen een scheiding en al de mogelijke nare gevolgen had
opgezien, hoe vòòr haar had gezweefd het treurig gezicht van haar man, dat haar
maar aankeek, vragend vreemd... Maar o!... als het antwoord zóó was, dan stond
het immers achter haar, als iets vreeselijks, iets waarvoor ze weg zou willen kruipen,
iets dat ze nooit, nooit meer ontvlieden kon... en hèm zou ze nooit meer durven
zien, God neen!, zijn oogen nooit meer, die misschien met haar spotten zouden!...
Stil, neen, dat zouden ze niet, daarvoor was hij te nobel, hij zou haar antwoorden
dat hij wel sympathie voelde, misschien medelijden... maar meer niet. En nu weer
even aan het gevoel van verlichting terugdenkend dat zooeven snel door haar heen
had getrild zei ze tot zich zelf: ‘Als ik den brief maar niet weg zond, me indenk dat
hij op die manier geantwoord heeft... Alles is immers toch maar verbeelding, je geluk
- je ongeluk; dan is er niets verloren, m'n goeden naam niet, het geluk van Hans
niet - dan blijft alles zooals 't is, dan behoef ik me niet voor ‘hem’ te schamen... Maar
God! dan schaam ik me immers voor mezelf! - dàt is immers juist het vreeselijke,
er mee rond te loopen, het overal en altijd om je te voelen, soms als een zaligheid,
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soms als een smart. Het blijft immers bestaan, de leugen in mijn huwelijksleven, de
groote ellendige zwarte leugen...!
Maar er was nog een mogelijkheid... de
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mogelijkheid dat hij haar óok lief had. Ja! ja! klopte haar hart, dat heeft hij, dat heeft
hij immers! Is het haar niet ingefluisterd dag en nacht, overal waar ze ging buiten
in het bosch, thuis als ze voor 't venster stond en tuurde naar de groenende boomen
langs de gracht... Waarom twijfelt ze toch, twijfelt ze nu weer, terwijl ze zooeven
geschreven had dat het misschien telepathie was tusschen hen? Wat kon het anders
dan de aantrekkingskracht zijn tusschen twee zielen wat haar zooveel smart en
zooveel geluk gegeven heeft? Het kan niet alleen van haar komen en... nu weet ze
het immers dat ze het wel in zijn oogen gelezen heeft, altijd als ze samen waren...
ja, ja, maar toch... het was niet ‘uitgesproken!’
O! dat alles zoo van woorden afhing, woorden, die toch je teerste gevoel nooit
kunnen weergeven... dat de menschen elkaar niet konden begrijpen zonder spreken,
dat al het mooie innerlijk toch weer afhing van kleine uiterlijkheden!
Als hij haar ook lief had... lang misschien al voor zij tot het besef er van was
gekomen... als hij haar niet antwoordde maar bij haar kwam, zijn handen naar haar
uitgestrekt, zijn oogen in de hare... Een zonnewereld ging voor haar open, een geluk
zoo groot dat het àl jubel in haar was, dat ze het bloed voelde stroomen naar haar
wangen... Ja, dat was àlles waard! Al het andere viel daarbij weg - de vernedering
van een afwijzend antwoord woog in haar smartelijkheid niet op tegen dat groote
wijde geluk, dat toch óók haar deel kon zijn, én het zijne... Hans moest ze verdriet
doen - zeker - éen moest er onder lijden.. Maar zou hij er wel onder lijden?
Kon hij later niet veel gelukkiger worden met een vrouw die beter bij hem paste
dan zij? Een die echt warm van hem hield en zijn leven meer vullen zou dan zij
deed! Hij had nooit haar ziel gezocht - met iets bitters dacht zij terug aan al die
huwelijksjaren dat hij haar lichaam had gehad, nooit 'r ziel, nooit 'r teerste gedachten.
Hoe zag ze dat nu opeens zoo scherp? Vroeger had ze er zich mee tevreden gesteld;
de mannen waren nu eenmaal zoo; ze had zich zelf ziekelijk genoemd, echt
sentimenteel vrouwelijk; nu wist ze dat ze recht had gehad op dat wat ze gemist
had - nú, nu haar groote stralende liefde was gekomen. O! hoe zou ze voor ‘hem’
kunnen zijn! Alle kleine liefkoozingen die geliefden elkaar geven had ze vroeger
banaal gevonden, bespottelijk je man telkens een kus te geven als hij weggaat - en
thuis komt..., maar denkende aan ‘hem’ vond ze dat heel natuurlijk...
O! de vreugde als hij thuis zou komen 's middags van het kantoor - het samen
zitten 's avonds, lezend, of hij voor haar spelend, zooals hij alleen de piano kon
laten zingen als een ander teer instrument.... Samen met hem, altijd met hem!... En
dat visioen kon werkelijkheid worden als ze dien brief weg zond - het mòest, het
mòest... en... Opeens stond ze op als in een droom en belde om Jaantje.
Jaantje kwam, en verder als in een droom, zei ze met een kalm klinkende stem:
‘Jaantje wil je even dien brief voor me naar de bus brengen?’ - Toen viel het haar
in dat hij weg kon raken - verloren, gelezen door een ander, en nooit tot hem
komende, en ze dacht ‘ik zal hem aanteekenen’. ‘Even wachten Jaantje - hier - niet
in de bus hoor, aan 't kantoor zelf. Je krijgt een bewijs terug.’
Jaantje nam den brief aan als een heel gewoon ding, ging naar de deur - toen de
kamer uit. De brief was weg, neen nog in Jaantje's hand.... Ze duizelde even, haar
hart bonsde - 't was of al het bloed uit haar hoofd wegvloeide - of de kamer haar
wild verbaasd aanstaarde, met al dat licht, dat sterke licht om 'r heen.
Nu was Jaantje bij de voordeur - ze hoorde die openen, de straatgeluiden van
buiten in de stille gang dringen, en opeens in een woeste angst, als een drenkeling
zich vastklampend aan een stuk drijfhout, liep ze naar de deur, rukte die open en
riep ‘Jaantje... Jaantje!...’
De meid, al half in het buitendonker, keerde zich om, de eene hand met den brief
en den huissleutel aan 'r zwart wollen bouffante, de andere aan de deur....
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Jaantje sloot de deur weer, zoodat het opeens stil was, alleen het gas suisde in de
muurlamp.
Zij strekte de hand uit. Daar had zij hem weer. Ze voelde het soepele papier zacht
knetterend tusschen haar vingers.... Goddank, ze had hem weer... ze kon zich nog
bedenken, ze....
‘Mot ik wachten?’, vroeg Jaantje, ‘tot u klaar is?’
‘Neen’ stamelde ze haastig - ‘dank je Jaan - ik moet er nog wat aan veranderen.
Misschien gaat hij morgen, dat 's vroeg genoeg.’
En binnen, alleen in de kamer, ging ze zitten aan tafel - boog het hoofd over 't
grijze stukje papier - ze trilde van emotie... ze had hem weer... nog was ze niet in
zee gesprongen... nog kon ze terug, en een oogenblik was er dankbare blijdschap
in 'r... Maar zacht kwamen alle geluksdroomen weer terug... Het groote geluk dat
zij samen zouden hebben en dat nooit, nooit bestaan zou als zij bang was, als zij
niet zou durven. Maar ze wilde toch eerst nadenken. Ze moest goed weten wat ze
deed - nog eens zou ze als een rechter alle gedachten ontleden en een voor een
in 't verhoor nemen, ieder alleen binnen laten komen zooals men getuigen apart
neemt, en niet gevoelig zijn, maar koel - het leven was ook koel, bracht wonden
zonder mêelij... Maar 't kon ook geluk en schoonheid brengen, als je het durfde
aanpakken.... Als hij eens haar gevoel deelde, mocht zij er geen spijt van hebben,
dan mocht ze niet met hem spelen - het moest haar geen moeite kosten alles van
haar oude leven te verlaten; het was belachelijk, maar toch dacht ze aan allerlei
kleine voorwerpen die de haren waren geweest al dien tijd. Het oude klokje met zijn
lange koperen ketting dat iederen dag de uren met zijn sopraan geluid voor haar
geroepen had - de piano, de boeken - en ook de honden, Cesar en Does... en dan
zag zij zich samen praten met Hans over dat alles. Wat zou dat vreeselijk zijn. Ze
wilde er zich indenken, maar ze kon het niet - ze had er slechts een flauw begrip
van, en tusschen die strenge gedachten in hoorde ze weer de stem van 't geluk
verleidelijk roepen en vleien.... Maar ze wilde er niet naar luisteren, eerst het
zakelijke, het nuchtere.... Waar zou ze van moeten leven dien tijd na haar scheiding?
Van haar kapitaaltje interen? Vioollessen geven? - Ja, nu zag ze duidelijk Hans voor
zich, nu ze hierover dacht. Daar zat hij in den stoel tegenover haar, trommelend op
de armleuning, een punt van zijn snor in z'n mond, wat hij altijd deed als hij geagiteerd
was, en ze hoorde hem zeggen:
‘Marianne, hoe is 't mogelijk... al het andere nog daargelaten... je lijkt wel een
kind....’
Ze werd er moe van - het bonsde, het hamerde in 'r hoofd. - O! kwam er maar
uitkomst, was er maar een teeken, kreeg ze maar raad wat ze doen moest; en als
wachtte ze op dat teeken, bleef ze roerloos zitten voor de leege tafel, waar alleen
de brief grijs rustig neerlag. Maar er kwam niets, geen gedachte, geen licht, aldoor
maar diezelfde vraag - doen - of niet doen? - Toen opeens als een kind zei ze het
hardop: ‘Het toeval zal 't zeggen.’ Daar zou ze het nu van af laten hangen. Als er
binnen vijf minuten gebeld werd zou ze hem posten, of als Jaantje binnen vijf minuten
de krant binnen bracht, of wacht, als straks Lize kwam. 't Was Zaterdag, dan kwam
ze altijd een kop thee drinken van de Italiaansche les... Ja die zou beslissen. ‘Lies,
moet ik dien brief op de bus doen of niet?’ Verder niets. Lies hoefde niet te weten
aan wien hij was - ze zou denken aan een grapje. Het was een verlichting - een
oogenblik van rust. Ze zette thee, bracht het theeblad en de bouilloir in de kamer;
daar was 't gezelliger dan in de serre en het begon daar ook kil te worden - maar
het gas liet ze aan; dat stond prettiger straks als Lies kwam. Ze had opeens behoefte
aan veel licht, aan het bijzijn van iemand - o! kon ze maar eens iemand om raad
vragen. Als ze eens zoo'n goede vriendin had dat ze haar alles durfde zeggen, die
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haar ook eerlijk zou antwoorden als ze vroeg of iemand nog liefde voor haar zou
kunnen voelen - of neen, dat meende ze niet - of iemand nog ‘verliefd’ op haar zou
kunnen worden, zooals dat in 'r jongemeisjestijd zoo dikwijls gebeurde -
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Ze was niet mooi, dat wist ze wel, maar ze zag er pikant uit. Dat kon ze toch zelf
wel zien. - Ze keek in den spiegel en zag hoe haar oogen groot zacht glansden,
haar wangen een blos hadden die 'r goed stond - 't geluk kon je mooi en jong maken
- Ze had een slank jeugdig figuurtje, nog verteederd in het donkerblauw sluitende
laken met alleen een wit vlekje van het omgeslagen geborduurde kraagje vlak tegen
het blank van haar kin. Uit dat wit van 't boordje bloeide haar hoofd, rose en blank,
op met daaromheen het gespring van veel kastanjebruin haar - maar haar mond
was te groot, haar voorhoofd had al rimpels, en kijk daar had je weer 't grijze vlokje
bij haar oor.... Twee en dertig... oud al... maar neen jong, jóng als een meisje van
zestien wanneer ze aan hem dacht!
Daar werd gebeld. Lize! - Ze ging zitten, bang zich onderzoekend of er iets aan
haar te zien was; nu voelde ze hoeveel ze in die weinige uren, van het oogenblik
af dat ze was gaan schemeren tot nu toe, doorleefd en geleden had!
‘Zoo schatteboutje’, vulde Lize's schorre stem opeens de kamer, ‘wat zit je hier
knus. Ik verlangde al naar je kopje thee!’
Vreemd zooals je ineens vroolijk kon doen na zulk een emotie! - Ze was nu
bedaard, schonk Lies een kopje in, en terwijl ze het haar overreikte zei ze:
‘Lies een puzzle... jij moet me zeggen of ik, dien brief hier, weg zal sturen of niet
- zeg maar ja - of neen’.
Lies vroeg even verwonderd. ‘Wat voor brief?’
‘Niets... een grapje.’
‘En moet ìk zeggen, zonder iets te weten, of je hem wegsturen moet of niet...?
Nou... ‘ja n!’, lachte Lies. Die Marianne kon toch ondanks haar ernst soms nog zoo
kinderachtig doen!
Je zegt ‘ja!... ja!?’, vroeg Marianne uitbundig, ‘dan dadelijk!’, en zich geen tijd
gunnend te bellen, liep ze naar de deur en riep in den gang ‘Jaantje - Jaantje!’
Lies dronk met kleine slokjes haar thee, keek eens tersluiks naar Marianne.
‘Wat zie je er opgewonden uit - zoo jong - zeg.... O! ik weet 't al, je hebt wat
geschreven, je wist niet of je 't zenden zou of niet... Zoo zoo, jonge dame, nu heb
ik je betrapt... Hè toe, laat 't me even lezen eerst?’ Maar toen, de kleine enveloppe
ziende, die Marianne in haar hand hield met 't adres van haar afgekeerd, vond ze
het toch wel wat weinig voor een manuscript. ‘Nu weet ik 't,’ plaagde ze, ‘een brief
aan je man, dat ie maar niet terug moet komen, is 't niet? want dat je heelemaal niet
naar 'm verlangt!...’
‘Ha, ha!’ lachtte Marianne meê Daar was Jaantje weer, nu mòest 't, nu gebeurde het groote onafwendbare; ze
voelde den brief van haar hand in die van Jaantje gaan, en niet als zooeven was 't
of ze wegzonk ergens in een vreeselijke diepte, maar een groote, juichende
blijdschap trok door haar heen, als een zon was 't òm en ìn haar - 't straalde uit haar
oogen, van haar roode lippen.. Ze moest haar hoofd hoog oprichten, Lize vroolijk
in de oogen zien, spreken, woorden zeggen, kalm en toch blij. - Ze voelde zich een
oogenblik als een triomphator. Nù was ze zich zelf, nu had ze gebroken met alle
kleine dingen, nu zou het geluk open gaan, groot en wijd - nu zou haar leven pas
beginnen en het lot... het lót had het gewild!
Lies zag wel hoe opgewekt ze was en vanzelf schreef ze het toe aan het naderend
einde van de drie lange scheidingsjaren.
‘Wat zalig toch voor je,’ zei ze zacht, ‘dat 't nu eindelijk voorbij is, hè? - Begrijp je
nu eigenlijk hoe je die drie jaren doorgekomen bent?’
‘Neen,’ kwam Marianne, de oogen groot, in wijde rust, gericht op Lize. Ze zàg
Jaantje gaan, in de donkere straat, in de mist, met den brief in 'r hand; nu kon ze
op den hoek zijn - vlak bij was 't hulppostkantoor....
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‘Zal 't je niet vreemd zijn, als je elkaar weer ziet, zeg eens eerlijk, al houdt je nog
zooveel van elkaar, 't zal toch dunkt me gek zijn, als ie hier weer is, niet?’
‘Och ja, misschien wel, vreemd, ja vreemd is het altijd.’ En Lies weer ondeugend:
‘Wat zal dat een ontmoeting zijn! Hemeltje, we zullen ons maar geen van allen
laten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

55
zien de eerste dagen.... Oom Bart zei ook laatst: als Hans weer thuis is zullen we
Marian zeker niet zooveel meer zien!’
‘Nu, nu,’ lachte Marian, ‘zoo ongenaakbaar zullen we niet zijn.’... God! de deur!
daar was Jaantje al terug - nu was 't gebeurd... alles voorbij....
Een angst kneep 'r keel weer toe, haar handen lagen slap in 'r schoot, maar de
angst week weer; 't was of er iets bedwelmends over haar kwam... Nu zou Jaantje
het bewijsje binnen brengen... het papiertje dat nu zooveel beteekenis had....
Jaantje... daar was ze.... Wat is dàt? de brief nog in haar hand...!...
‘U hadt vergeten er den naam van den afzender op te zetten... De meneer zei,
morgenochtend moest u hem maar bezorgen want 't kantoor wordt nou gesloten...
Als u 'r haast bij hebt, dan....’
‘Neen, neen,’ viel Marianne haar in de rede. Ze kon haast niet spreken - alles
trilde in 'r, alles klopte. O! als Lize er niet geweest was had ze eens flink uitgeschreid,
van geluk of leed, dat wist ze zelf niet, nu ze den brief terug had.... Het lot! het lot
wilde niet!... het weigerde... En slap, met het papier tusschen 'r vingers, viel ze neer
in 'r stoel... Maar ze herstelde zich weer om Lize.
‘Nu zal je zien, morgen doe je hem heelemaal niet op de bus’ - zei Lies wijs - ‘die
brief màg zeker niet weg.... Geef me nog éen kopje thee, kind en dan verdwijn ik
van 't tooneel.’
Marianne schonk in, en daarna, terwijl Lies een paar Italiaansche zinnetjes zeide,
die ze van avond geleerd had, trokken haar vingers aan den omslag, maar open
ging hij niet meer, hij was te stevig dicht.... Zou ze met zich zelf ook zooveel moeite
hebben als ze ‘hem’ uit haar hart wilde rukken? Och kom, alles was misschien
verbeelding - ze was te lang alleen geweest, dan ging 'r fantasie werken. Met Lies
er bij was ze al anders.Die brief mòcht niet weg - ze mocht niet springen - want ze kon immers niet
zwemmen. Onherroepelijk zou ze verdrinken - zij, klein schepsel! Wat had ze willen
doen? Zich willen vrij maken? Haar eigen leven leven? Belachelijk!
Slap, moe was alles opeens in haar, wìlloos - maar haar vingers, waarin alle
zenuwen geconcentreerd schenen nu, rukten en plukten tot opeens kraakte het
papier, scheurde de enveloppe....
‘Wat doe je, vroeg Lies’ - ‘cara mia! gaat je verhaaltje er aan? pas op, haal de
postzegels er eerst af - o jij zuinige huisvrouw!’
Marianne scheurde ze er bedaard af met wat papier er om heen.
‘Die kan je wel losweeken,’ zei Lies.
‘Ja, dat zal wel gaan,’ vond Marianne. - ‘In het lauwe water maar, dan gaan ze er
gauw af.’
Toen deed ze de kachel open, die in de late herfstdagen al brandende was. - In
kleine stukjes scheurde ze den brief - alles langzaam, bedaard - en ze strooide ze
uit op 't gloeiend vuur. Een snipper dwarrelde neer in haar andere hand, en ze las
‘dat ik me zelf alleen...’ en op een ander stukje dat voor 'r voet viel stond ‘kan
verachten als ik nièt spreek.’ Maar snel raapte ze de papiertje op en ze liet ze een
voor een verteren door 't lekkend vuur.
‘Was 't heusch een schetsje?’ vroeg Lies, ‘arm ding, daar heeft 't vuur het.’‘Het vuur en de duisternis,’ zei Marianne, terwijl ze toezag hoe de papiertjes bruin
werden, omkrulden en dan verschrompelden tot niets.... En opeens zwol haar borst
van smartgeween, zoo was ook zij! zoo'n arm stukje papier dicht beschreven, aan
flarden gescheurd, vernietigd door vuur, om dan te verdwijnen als een niets in te
duisternis....
Alle geluk was verbeelding... Daar ging het grootste en mooiste wat ze gekend
had, en ze wist dat ze het nooit meer terug zou krijgen, want dat ze nooit meer
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hetzelfde zou kunnen doen, nog eens dit alles zou kunnen doormaken. - Eenzaam
zou hij blijven, niets wetend van haar leven, van haar liefde voor hem, en duister
zou haar weg blijven, even duister als hij altijd geweest was. Maar nu leek hij haar
een onafzienbare, donkere tunnel... En Hans zou ze weerzien - Hans zou
terugkomen, over zeven dagen... zeven maal vier en twintig uur.
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Verjaardag
door Carry van Bruggen.
's Avonds na uitgaan van 't breischool zou de inkoop gedaan worden en volgens
afspraak waren de drie, die 't doén moesten, 't gewichtige van 'n kedoo koopen voor
de juffrouw - Ma natuùrlijk en dan Riekie Wijnberg, die 'n nichie was van Kruyt uit
de g'lanteriewinkel op 'et plein en dus met grooter succeskans pingelen kon, en Jet
Kalf, 'n nieuweling uit de stad, maar gauw in tel om 'r leeftijd, als Ma al vijftien, en
'r betere kleeren - waren die drie zoowat blijven treuzelen met opbergen en effe-taak
afmaken, tot de anderen, zoetjes aan, zouden zijn afgezakt. Er waren er anders
tòch maar, die, tegen de afspraak, meeliepen, en zooveel was heelemáál niet noodig,
vond Ma.
Rustig in den komenden avond lag zomerig dorpsstraatje van knusse huisjes,
kleurig-frisch omtuind.
Tegenover 't breischool stond 't mooie huisje van weduwe Punt, de fijnstrijkster,
met 't sierlijk oud-hollandsch trapgeveltje, van kleur tonig-roodbruin, dubbel deurtje
boven hooge, overluifde stoep. 'n Heel mooi huisje tusschen de andere, prutsige
producten van dorpsch architektje, maar onopgemerkt, of alleen merkwaardig
gevonden om 't héél oude, dat voor dorps-menschjes enkel sprak in de sliert-slappe
letters 1664, met de twee slangige, kopbuitelende zessen. Ruim om 't huis
glansgroende de nu koel schaduwende bleek, ruimte, grooter dan de nauw-omhekte
veldjes van de buren, en 't was óm die bleek, dat weduwe Punt 't huisje bleef
bewonen, waarvan ze 't mooi niet zag en dat ze, klagend, zóó ongeriefelijk noemde;
je hadt 'r veel minder aan, dan aan de buurhuisjes ‘met alle gemakken.’ Wel ook
hechtte ze aan haar groote, rijkbloeiende haag van dubbele witte rozen, geurige
weelde, waarmee ze overprotste schamele balseminen en kers van de buurtjes,
den heelen zomer door.
Weduwe Punt zat, als de drie meissies 't schooltje uitkwamen - Ma kwebbelend
luid tegen 't om gunst van de geduchte gevleide Riekie, Jet Kalf, als nieuweling
bescheiden luisterend - weduwe Punt zat uit-te-blazen op 'r hooge stoepje, naast
'r zoon Jan, stoeren bonk van 'n smidsknecht, 'n pijp in z'n altijd groezele knuist.
Door poppig-nette haagjes en schaduwgroene bleekveldjes gescheiden, lagen
daar verder, soezig gemoedelijk in de van boersche blommen doorgeurde
schemering, 't lage huisje van manken Joosten, die 'r 'n snoepwinkeltje had, op
kleine schaal ook verkocht huishouddingen en, 's winters, brandstof, 't
schoenenzaakje, wèl gedaan, van Vink, 'n spiegelruit van halve gevelbreedte,
voornaam, door zwierig-geschikte etalage van gekleurde kinderschoentjes en
boersche knooplaarsjes met glimmende lakpuntjes, dan 'n paar toehuisjes, goed in
de verf, roode bloempotten achter keurig hekje opkleurend tusschen blauwig wit
van stijf-grove kantgordijntjes en, 't laatste voor 't hoog-smal bruggetje naar 't
over-pad, tapperijtje van Ris, met z'n in lauwe schemering aanhoudend
dof-melancholisch klingelend belletje. 't Huisje van de ‘Vereeniging tot Verbreiding
der Waarheid’ lag er, vreemd-leeg en doodsch tegenover, omdat er, den zomer,
geen samenkomsten waren, en tegen 't raam, vóór de neergelaten, in de plooien
goor-groezele rolgordijnen stond 'n groote kartonnen prent, met de bekende
voorstelling van ‘vader-niet-meer.’ Onnoozel-opzettelijk tegenover 't tapperijtje, was
die prent-van-de-blauwe-knoop, de risée van 't buurtje geworden en de
lichtelijk-aangeschoten Zaterdagavondklantjes van Ris tikkelden soms met onvaste
*)

Zie ‘Revolutie’ en ‘Spoken’, verschenen in Elsevier's Maandschrift van Maart 1906 en Februari
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vingers tegen de ruiten, dat 't ding te waggelbalanceeren stond tusschen raam en
strak gordijn.
Vreedzaam buur-babbelend waren de luitjes bijeengegroept voor hun huisjes,
knus knieën omhoog op de stoepjes, op buitengesjouwde stoelen, de kinderen,
bedaardjes op stoven ertusschen. Kalm-lijzig verklonken mannestemmen tusschen
smakelijke smakhalen aan korte smokertjes, de vrouwtjes, beweeglijker, in-en-uit
dribbelend, om van de warmte kribbige, in enge bedsteden krakeelende kinders tot
rede te brengen, snaterden ertusschen
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in, dribbelstaande vóór de stoepjes, breiwerk in rap-bewegende vingers, 't kloen in
opgeslagen en toegeknoopt schort.
Stapte er, met sonoor geluid van z'n stevig beslagen schoenen 'n enkele maal 'n
voorbijganger langs, iemand van verderop-in-'t-straatje, of uit 'n ander nabij, of 'n
heelemaal onbekende ook wel, in den zacht-roomigen zomerschemer tot
vrindelijk-zijn verteederd, dan opgewekt-rustig uitrekte hij z'n goênavond..., dat trouw
herhalend voor elk buurbabbelend groepje, dat hij passeerde en dreunig in
dorps-deun antwoordden ze allemaal g'n avond... Langzaam verklonken z'n
voetstappen en 't herhaald groeten verzwakte, tot niets meer gehoord werd.
Uit 't steegje, achter Joostens tuintje met de drie kromme, volgeladen pereboomen,
uit 't steegje, waar de kinderrijke scharesliep-familie huisde, begon,
beverig-sentimenteel 'n harmonica te klaag-mauwen, 't aanvankelijk-onzekere
klankgewar langzaam overgaand in lijzigen deun. Kinderstemmen vielen dan in,
ordelijk-tweestemmig koortje, als op school, zongen, van de harmonica met breede
uithalen begeleid... Swálu... waorheen is u flú-úcht... hoùg i-in de lúcht...
Nog altijd overleggend, dicht bijeen, waren de meissies voor 't breischooltje blijven
staan. Ma wou maar dadelijk naar Riekie d'r oome Kruyt, waar ze beeldige
blommetafels had gezien en heelemaal niet duur. Riekie, gestreeld, ondersteunde...
'n Blommetafel, dat toónde, dat was 'n kedoo, wâ-jou, Jet?
De nieuweling luisterde toe, bescheiden. 't Was een bleek kind, pas uit 'n
volksbuurt in de stad naar hier verhuisd, met 'n ietsje van zwierigen smaak in de
snit der overigens tamelijk afgedragen plunje, 't haar beter verzorgd, 'n strikje erin,
de stem stiller van kind, dat altijd op 'n gehoorig bovenstoofje tusschen
dadelijk-krakeelende buren gewoond heeft.
‘'t Lijkent me nogal duur,’ antwoordde ze op Riekies vraag... ‘hoeveel geld hebben
jelui?’
Ma rekende voor...
‘Ven allemaol 'n kwarretje... da's te segge... ikke geef d'r twee, màin moeder, die
kaikt ter nie op, enne... dâ smeirige jodekind, mitter roùie haar.... Racheltje hietse...
nie Riek... ikke seg m'r altous jodin... dâ 'k 'r naom nie weut... nou, die skorum 'n
onk dubbeltje... affain, d'r moeder het 't niet... da maokt den... twaolef kwarretjes...
da's... drie gulde... enne màin twee... da's drie vaiftig... enne... nou drie-sestig, hè....
Daor kâ-je wâ foor hebbe... sou 'k denke...’
‘Krijge-me 'n feesie?’ vroeg de nieuwe. ‘Noù...’ blufte Ma... ‘dà slaot ze nouit ofer
hoor... wâ, Riek? 't F'leje jaor binne me nao 't parrek 'eweust... enne 'n rejaole
traktaosie... maor nou salle me 'n et binneshuis ofdoen....
‘'k Loof datter 'n k'miek komt, Ma,’ intiemde Riekie, knussig tegen geduchte Ma,
die nou zoo vriendelijk wou zijn.
‘Gedoome, sèg... 'n k'miek?’ pretproestte die ‘da's ippes... kenne me lache, sèg....’
Pratend liepen ze nu op, de richting van 't kerkplein, waar Riekie d'r oom z'n winkel
was.
‘Waor 's de rais hiene, maissies?’, riep weduwe Punt van 'r stoepje, bevreemd
dat Ma niet, als alle avonden, rechtsaf 't bruggetje over den polderweg insloeg....
‘Kedootje koope foor júffrouw’, lustig antwoordde Riekie met hoog-vergenoegd
stemmetje, blij, om 't leuke, 't voorname, van soo met driesestig an te komme bij d'r
oome in de g'lanteriewinkel, as dàmes, die wat te bestéje hebben....
Maar Ma bestrafte....
‘Mot de heule buurt 't wéte, kìnd... kâ jài weer je toet nie-houwe.
‘Nou,’ pruilde Riekie, ‘as buu-frouw 't toch vraágt.’
Ma droeg 't geld, had 't hoopje kwartjes en 't eene dubbeltje, stijf gepropt in rooien
zakdoek, veilig in den versten hoek van 'r groote geel-katoenen onderzak.
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Langzaam slenterden ze de straat uit, 't tuintje van manken Joosten langs, waarvan
geen plekje was onbewerkt gelaten, proppigvol van hooggeschoten, vooze
balsemien-planten, gloeiende kers - met z'n gaaf-ronde, héél zachtgroene
bladschijven, dicht gestrengeld over en tusschen de hekkelatjes - en aardbeiplantjes,
omzoomend grappig poppige
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miniatuurperkjes van gouden knoop en discreet-kleurige, maar hevig-riekende
heliotroop. Nuffig ertusschen slingerden witte grintpaadjes, keurigjes en smalletjes
als om heelemààl niet op te loopen... Het leek precies 'n fleurig en frisch poppetuintje,
vol tintelkleurtjes en blij-groen, nu in schemer verstemmigd, zóómaar uit 'n
prentenboek opgenomen en daar stilletjes neergezet.
Voor 't wit-en-groene hekje tusschen tuintje en naar achter leidend klinkerpaadje,
stonden vrouw Joosten's gele klompen, onnoozel gapend, en 't besje zélf liep er op
d'r kousen voorzichtigjes door 't zacht-koele gras onder de knoestige pereboomen,
voetschuifelend naar afgevallen vruchten. Bibberig uit 'r bukhouding opkrieuwde
oû-vrouwtjesstem... ‘n'avent óók maissies’....
En overal geurde 't zuivere zoet van weduwe Punts rijk-bloeiende witte rozenhaag.
Waar er de wind maar even wirrelde, kwam er die roke aangevloeid, gaf zoeten,
lichten duizel, verteederend tot stil-blij zijn.
Ieder voor zich vooruit-denkend over 't straks te koopen kado, of verder nog, over
't feest van den volgenden Zondag, hoe 't er zijn zou, en wat ze te smullen zouen
krijgen, en wie 'r komen zouën, liepen de drie kinderen zwijgend op.
Harmonica uit 't steegje van Pasman, den scharesliep, loom-lijsde nu 'n anderen
deun, zwaarmoedig-gerekt... ‘o... God... waor sou me minnaor weé-eése...’ 'n Enkel
schril meisjesstemmetje zong mee, dunnetjes-alleenig. De andere kinderen waren
nu zeker al naar bed.
't Werd ook al laat. In de winkeltjes bleef 't wel donker, omdat 'r toch 's avonds
geen loop meer was, maar 't tapperijtje van Ris was allang verlicht, gele schijn
warm-glanzend over schemerknusse straat, en daar kwam ook al Hoorn aan, de
lantaarnopsteker, ladder over schouder, ferm-stappend met klinkende paradepas.
En iedere pas-aangestoken lantaarn, ópgeplofte gasvlamwaaier, luchtig
wijd-uitstaand op ijl-blauwe, vonk-doorschoten onderboog, nam met zich 'n stukje
van den ouden dag, en telkens, als Hoorn doorstappen ging naar 'n nieuwe toe,
leek 't of 't ineenen al veel dieper in den avond was, leek de wind plots koeler, de
lucht van blanke sterretjes dichter beprikt.
Op 't marktpleintje, waarin de dorpsstraat uitmondde, was nog eenige drukte van
dorpsch avondleven. Paartjes slenterden er langs de verlichte winkels, langs de
g'lanterie-zaak van Riekie-d'r-oome, met z'n pronkerige étalage van glinsterend,
boersch-gekleurd glaswerk, wat fijner kristal, discreet-voornaam, apart gehouden.
Op glans-koperen stang stonden er zes gaslampen, lichtplas uitgulpend over de
stoffige straatkeien... En dan de apotheek, ongenaakbaar-geleerd en deftig met z'n
beëtiquetteerde flesschen, in de open deur 'n bleeke jongen met 'n bril, die leeg 't
pleintje overstaarde..., de groote kruidenierswinkel, met wijd-open deur tusschen
breede, spaarzaam-verlichte spiegelruiten. Want daar was voor dien dag de loop
wel over en 'n enkele knecht maar achter de toonbank bedrijvigde er nog, haastig,
verlangend weg te komen, slecht-weg wegend en de gauwtoegefrommelde grauwen
zak dan neerkwakkend in 't mandje, dat 'n klein-kinderknuistje heenreikte over de
toonbank.
Achteraan opdonkerde hoog de kerk, ruig-zwart in dichte klimopbegroeiing... 'n
Flauw licht scheen 't kostershuisje uit en, dáár weer vlak achter, slankten de fijne
peppels die 't kerkhof bezoomden in intiem-dichte omsluiting, de stammen dicht
aaneen, dáár de boveneinden ijl-apart uittoppend. Achter-langs 't kerkhof versmalde
't pad tot nauw begaanbaar losaarden voetpaadje, dat verder-op weer verbreedde,
waar de vlakke tuinderijtjes nu avondrustig te droomen lagen, met 'n laag huisje er
tusschen hier en daar, waar vredig 'n stil lichtje scheen....
Ma, Jet en Riekie stonden nu, langzaam aangeslenterd, vóór de winkel van Kruyt,
aangapend 't in soorten ordelijk gesorteerd étalagetje: rijtjes blauw-glazen
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botervlootjes en hooggevoete-suikervaasjes, kop-en-schotels, met grof
bloemen-decoratief en goud-gothische letters zwierig erop - ‘Uit Achting...’ ‘Voor
Moeder’ - 't goud, ook in de ómronding van breeden bovenrand van rijke glansplasjes
vol.
Porcelein-poppetjes, relief bespikkeld van harde goudpuntjes, groepjes, eng op
hun
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voetstuk, van smachtende herdertjes, nuffige kuiten uit nauwe, bestrikte knie-broekjes
en coquet-rok-wippende maagdekens.
Daarachter, op 'n doek-bekleed verhooginkje, 'n rij van pulletjes-voor-de-kast,
sommigen namaak Japansch en Chineesch, maar de meeste zonder
genre-nabootsing zelfs, grof-melkglazen goed.
't Stond er, stijfjes ordelijk, in zurigen regelmaat geschikt, net of daar 'n gierige
vrouw, met 'n stroef-benepen-gezicht en 'n snit- en sierlooze grijze jurk, aan 't
etaleeren was geweest.
‘Wille me d'r noù maor ingaon!’ resoluut voorstelde Ma, en meteen, na fermen
deurruk, klingelde hel de bel, stapten ze, achter elkaar, den leegen winkel in en vóór
de toonbank.
Buiten, omkoeld van zomer-avondwind, lag stil 't pleintje, in 't bescheiden licht
van ijle lantarenrij. 'n Kindje, huistoe-keerend, klomp-kloste er over de ongelijke
keien en langzaam-genietend, dicht-aaneen loopend, in gelijk stap-rythme verinnigd,
gingen er paartjes - 't meisje met in koel-geurig windje ópfladderend coquet-wit
schortje - sloegen er, bij de klimop-begroeide kerk, rechtsaf, en dan, wat vlugger,
griezelig om geheimvol geruisch en fijn-toppige peppels, 't kerkhof langs, en 't breede
landpad in, waar vlak-uit-lagen warmoezerijtjes, vredig lichtje in de ijl-gespreide
huisjes.
***
Behalve de meissies, en 'n paar zussies, die meekomen mochten - jongens niet,
omdat dié te veel herrie maakten - was 'r nogal wat groot volk óók genood.
Tante Mietje natuúrlijk, en die was er allang, stijve bes, maar die met 'r ouwe
stokkige beenen den heelen morgen al had gedribbeld, stoelen versjouwd, 'n tafel
meeverzet, kommetjes en bordjes omgeveegd, in bedilligen ijver.
Breg nièt, was nièt gevraagd. 't Had Pietje héél wat gekost, maar 't wás niet anders.
Na den spoken-avond van voorlejen winter had ze woorden gehad met Pietje, erge
woorden, en was niet weergekomen. Zìj had ongelijk, vond tante Mietje ook, wie
den eersten Donderdag na heftig-beroerend geval alles was verteld, en Pietje zou
wel gék zijn de minste te wezen, op 'r eigen verjaardag. Kwam Breg niet, góed,
góed dan was-et meteen uit. En bocheltje voelde wel, dat ouwe Breg niet komen
zou, voelde ook even spijt krieuwen, dat ze tóch maar niet, tegen raad in d'r hoofd
volgend - zìj hield niet van ruzie - had bijgelegd. Maar 't wás niet anders.
Van de buren was er alleen weduwe Punt genoodigd, die 's morgens vroeg al 'n
strak in mekaar gesnoerde bos geurige witte rozen had gezonden, 'n zeep-riekend
kaartje ‘ik feliciteer u’, met 'n krans van vergeetmenietjes in zilveren kartelrand, erbij.
Meer was niet noodig, vond Pietje, van de buren, die véél-genoeg op 'r te zeggen
hadden en die, as 't er op 'an kwam, óók zoo lief niet waren.
Maar dan waren er al - weduwe Punt zou zoometeen komen - knus-babbelend,
bedribbelend 't huis van vóór naar achter, Juffrouw Dietz en vrouw Schepel van 't
Ossepad, die samen bedienen zouën, en juffrouw Van Leeuwen, nog jonge weduwe
van den brigadier-van-politie, die zich 't vorig jaar verhangen had, en vrouw Wijnberg,
Riekie d'r moeder, die ook 'n ouwe kennis was.
In de binnenkamer, iets lichter dan gewoonlijk, nu het huis van voor naar achter
was gul-doorvloeid van zonneglans, nu ook de altijd gesloten deuren wijd-open
stonden, waardoor alles een vreugdiger, van 't gewoon-trieste prettig afwijkend
aspect had gekregen, stond 'n wit gedekte schragentafel - juffrouw Wijnbergs en
weduwe Punts aanmekaar geschoven strijkplanken, - feestelijk blank.
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En er stonden zes opgetorende schalen met belegde broodjes, kaas èn
paarderookvleesch - van den heilsoldaat uit de Klauwershoek en lekkerder as osse
- èn krentebrood, mik en kleintjes. Rejaàl, rejaàl, goedkeurend knikten de vrouwtjes,
handen knus-inmekaar op den buik, voor de tafel staande, insnuivend behaaglijk
geur van versch en zoet brood.
'n Bord stond er apart, overdekt met 'n in gelijke punten uitgeknipt vel wit papier,
en erop gestapeld broodjes met suiker-en-k'neel.
‘Voor de twee jòde-meissies’ legde Pietje
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uit. ‘Kan 'k nòu wel zeggen, wât...? Anders asse ze d'r bij zijn..., altoòs izzereliete,
hoor....’ En ze vertelde de vrouwtjes, die 't wisten allemaal, toch knus knikkend
toeluisterden, dat kaas en rookvleesch - van Christen-mensche dan, maar van 't
paard altijd, omdat 't, had ze hooren zeggen, maar één maag had - ja, wat-et er toe
deê, begreep ze zelf óók niet, maar 't was nou eenmaal d'rlui wet - nou dan, dat 't
voor hullie niet kousjer was... en - had ze nou pás gehoord - de eigeste borden,
daar dat eenmaal óp gelegen had, óók niet... nòu en dàt ko-je niet uit mekaar houë...
en daarom had ze er 'n vel wit papier opgelegd, want ze wíst, wat, as juffrouw zijnde,
d'r plicht was tegenover àlle gelooven.
In de Zondagsche zon lag rustig-soezend de breikamer, van 'n ongewone
ordelijkheid, ineens veel ruimer lijkend, nu rommeltafel was weggeschoven en de
heele kachelhoek, met z'n oud-roest herrie en vunze aschboel, aan kant. 't Voddig
behang was hier en daar bijgelapt en in den richel voor 't hoog-op-geschoven raam
stonden, hel-vroolijk, 'n drietal vuurroode potten met bloeiende geranium.
Daartusschen weduwe Punts witte rozenbos, sierloos bijeen geknot, stijf-stuntelig
verzakt in aarden melkkan met te wijden mond.
Buiten in het opene, zonneblije straatje van huis-en-tuintjes begon bedaard geloop,
gemoedelijke Zondagsdrukte van kerkgaande menschen en, met de nu intenser
roke van in zomerzon zoet-gistende rozebloemen, binnenwalmde geur van versch
op schoone Zondags-zakdoeken gegoten eau-de-cologne. Kalm schoenkrakend,
prettig in de beter-zittende Zondagsplunje, vredigjes drentelden, alleen, getweeën,
of in familie-groepjes de kerkgangers, goudsnee-boekje in de hand, tusschen kleurig
omtuinde huisjes door, langs Ris' om den Zondag druk-beklante tapperijtje, langs
weduwe Punt's in den zon warmer roodbruinend huisje met 't mooie trapgeveltje en
oud-Hollandsch beluifeld stoepje met dubbeldeurtje.
Weduwe Punt zelf kwam nu net uitgeloopen, met 'r zoon, die, na open-en-toe
kleppen van boven-en-onderdeur, meteen vooruit wipte 't stoepje af, en dan
schuin-weg, op de tapperij toe. Moeder Punt stak dribbelig de straat over, 'r
uitgemagerd gezicht boven vervaaldbruine Zondagsjurk 'n blijen trek dragend om
den langen Zondag, van 't verjaarfeest extra verfleurd, na 'n ploeterweek en even,
liefjes, aanhaalde ze Doortje, manke Joostens inwonend kleindochtertje, dat
voorzichtig-stijfjes trippelde 't straatje heen en weer, kwam dan bij Pietje binnen.
Vrouwtjes dribbel en -kakel gezelligjes vulde al de rozenriekende kamer met de
stoelen, de eigen, en voor 't tekort 'n stelletje van hier en daar bijeengeleende, in
wijden kring vóór de open binnenkamerdeuren als middenpunt. Piet de Jong, die
kostlag bij weduwe Van Leeuwen, zou voordragen en k'miek spelen. Bij de weduwe
aan huis had Pietje 'm meermaals bijgewoond en 'r tranen gelachen 'om 'm, al liep
er 'n heeleboel gemeenigheid onder z'n grappen door.
Dàt zou die vandaag niet doen, had ie beloofd, voor d'r meissies. In háár school
géén onvertogen woord.
Terwijl Pietje weduwe Punt nog wèl bedankte voor haar rozengeschenk en 't
snoeperige káretje, werd met jolig geweld de buitendeur open gegooid en ineens
vulde gekwetter van 'n heele klomp meissies tegelijk 't vredig kamertje, overklaterde
knus-rustige vrouwtjes-Zondagskout. Op 't kerkplein hadden ze mekaar ontmoet,
naar afspraak, en dan was de heele stoet bij Kruyt aangeloopen om de blommentafel,
die Kruyt netjes verpakt en zoolang bewaard had. 'n Loopjongetje had-ie ze
meegegeven, 'n spichtig kereltje, dat bleu en bang voor plagerij, 't onbeholpen
gevaarte krampig geklemd in de schrale jongensarmen, bloedeloos-pezig stokkend
uit bruine mouwen van z'n eng Zondagsjasje, achter 't al-opgewonden van voorpret
tierende troepje aan, 't stoepe drempeltje opstrompelen kwam, beduusd staan bleef
in 't gangetje, sullig en zonder benul z'n vrachtje daar neer te zetten.
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Maar Ma, wijl ze Pietje met blijen verwachtingsglimlach zag op zich afkomen,
keerde snel zich om, snauwde:
‘Set neer... sèg jong... en gaon den naor je moeder... laot je kamme, sèg....’
't Jongetje, boos-blozend, maar te bleu voor tegenwoord onder gegiegel van 't
heele op-
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gewonden stoetje, voldeed aan Ma's bevelsnauw, rekte even z'n in moeizame
omronding verpijnlijkte armen, trok z'n kreukelige mouwtjes en hooggesjord jasje
in orde, dan, na spijtig getreuzel om niet verwacht, toch flauw gehoopt fooitje - àf.
In de glunder-gekuischte kamer begon nu Ma, 't natuurlijk hoofd van den stoet,
haar wensch-van-geluk af te draaien.
De vrouwen achter Pietje, de meissies achter Ma, stonden ze er, allemaal
Zondagsch, omgeurd en overglansd van zon-en-zomer, als twee gezantschappen,
die komen vriendschappelijk onderhandelen met glimlachjes van hoffelijkheid. En
Ma, onder 't aandacht-luisteren van de anderen, verdreunde haar vooraf-opgemaakt
speechje, verdeftigend rauwklankige stem van struische poldermeid, 't nog
onontpakte kado tusschen haar en Pietje op den grond.
Ouwe Mietje-tante, die dooviger werd, loerluisterde met attentie, de in rimpellach
verstrakte mond even open, oogen voortdurend op Ma gericht... De andere vrouwen
stonden hoofd gebukt, wijs knikkend, de meissies stil in 't plechtig-gevoeld moment....
...Enne aìndege ken ik nie... sonder de wensch, dat Gotteheir uuf nog lang mauge
spaore... spaore four allemoal... die uuf lief enne dierboar sain... in geluk... enne
fourspoet....
Niemand dacht eraan, dat Pietje kind noch kraai had... en 't bocheltje zelf
snik-stotterde haar aangedaanheid uit in versch ontplooide zakdoek. Ma, vuurrood,
savoureerde juffrouw Dietz' lof van dat 't bezonder mooi was geweest, die ze gaf
met 'n gewichtig gezicht en 'n air-de-connaisseur. Maar de meissies, ijverig,
verlangend, 't kedoo weer te zien, en vooral te weten, hoe júffrouw 't vinden zou,
scheurde ritsend 't pakpapier af, tot 't ding er stond, grof rieten klungel, nuffig versierd,
met 'n benepen rondom opgepunaisd strookje rood laken, en balletjesfranje.... en
Pietje wàs opgetogen, en ónder 't grienerig bedanken van stunteltje voor wie 'r
zomer-verjaardag 't eenige was, dat vroolijktonig brak 't grauwe verloop van 'r
ontredderd en benepen leventje, onder 't complimenteeren van de vrouwen aan Ma
en Jet en Riekie over d'r goeie keus, lawaaide kemieke Piet binnen, lichtelijk
aangeschoten al, en lach-loerend naar de jonge weduwe Van Leeuwen, die ineens
twee vurige gloeiplekjes had op 'r bolle koonen, van angst, dat Piet, nou-ie al half
de hoogte had, weer vrijerig zou doen. En dàn strakkies, na 'n paar potjes bier. 'r
Gingen toch al zooveel praatjes. En 't gaf maar allemaal ruzie en narigheid.
Maar hij zei niets, feliciteerde Pietje en komiekig overdreven armgebarend, zoodat
ze, goedlachsch bij voorbaat, allemaal al schaterden, bewonderde hij 't kedoo, dat
dan verhuisde naar Gerrit-z'n-werkplaats. Gerritzelf was er nog niet, effetjes uit,
vergoelijkte Pietje, maar vóór koffiedrinken sekuur binnen, sekuur hoor....
‘Sâ 'k nòu maar wat voordragen...’ riep Piet, z'n bleek-beenig, altijd-beweeg'lijk
snuit in nerveuse lolligheid verplooid... en binnensmonds half-zingend, koddig
been-balanceerend met z'n handen diep verdoken in de broekzakken... ‘voor zooveul
liefe meissies, daar hê 'k nou nèt de goeie lol in....’
De grooten schaterden gestreeld en de anderen, bleekjes, lachten mee.
Dan, met lawaaiig slierten en schuiven van stoelen cirkelden ze, na even krakeel
om de plaatsen 't dichts-bij, in de binnenkamer, waar Piet al stond te zwabberdansen,
den rug naar de opblankende schragentafel, met de broodjestorentjes impassibel
op 'n rijtje.
Pietje zat vooraan, in 't midden, vergenoegd in de leunstoel van juffrouw Van
Leeuwen d'r man, de brigadier van politie, die zich 't vorige jaar verhangen had, 't
ziekelijk-uitgespitst hoofdje glimrood onder 'r grauwig piekhaar, dan de vrouwen en
de groote meissies en er achter de rest. Hoog op 'r leuninglooze taboeretjes zaten
Racheltje en Henderiek, de beide jodekindertjes, heenneuzend over de vet-glimmige
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vlaskoppen en in mond-open aandacht bestarend komieke-Piet, met z'n geel-bleek,
dronken-lollig bakkes.
Die begón dan - onder breed-grijnzen van bij voorbaat bewonderend gehoor,
kluchtig gebarend met woest-wijde armzwaaien, dan weer, bruusk-koddig, de handen
diep-dompelend in de broekzakken, 't gezicht in zenuw-grimassen aanhoudend
vertrokken, met
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fel heen en weer geschichtig van genepenblauwe flikkeroogjes - z'n repertoire van
‘nette’ liedjes af te draaien. Eerst 'n paar nieuwe, die alleen weduwe Van Leeuwen
kende en waarom ze, tòch wel grootsch op 'r lollige Piet, met 'n lach van o-da's-ouwe
kennis-voor-mijn, te hoofdknikken zat. En na iedere, in behoorlijke aandacht
gesavoereerde voordracht, was er lollig applaus, eenig plezier voor de kleintjes, die
maar halfbegrepen, leuk vonden 't handklappen als 't uit was. Maar dàn kwamen
de galmend meegezongen moppen-van-altijd, nog welkomer haast, waar de in 't
dooie luisteren naar wat ze niet snapten verveelde snoetjes van de kleineren blij bij
opleefden... Ketootje in de Rozestraat.... Barend en Lijssie... De twee vrijers.... Kom
maar bove, lieve nichie....
Stemmengeraas vulde de kamer, waar 't nu al onfrisscher, zwoeler rieken ging
van eau de cologne, uit meegebrachte fleschjes kwistig op hoofden en zakdoeken
uitgegudst. Warmte deed diep-rood 't bloed naar de krijschende, zweetende koppen
donkeren. Want buiten ook was de dag-sfeer doorhit van hoogergestegen zon, fel
warm, omdat 't al later werd. Leeg lag de straat en met bloemenroke binnendrong
fijne braadlucht van vleesch voor 't Zondagsmaal bij 'n vroege buurvrouw, lucht van
vreemde luxe, die gedachte gaf aan Zondagsrust en Zondags-onbezorgdheid...
waar de middag nog komen moest en de lange avond van vredig pijpjes-rooken in
brand-witte hemdsmouwen.
Maar juffrouw Dietz stond op, wenkend vrouw Schepel, met wie ze afspraak had
te bedienen en die twee verdwenen, de binnenkamer door, naar achter. Dat splitste
ineens de aandacht, leidde die gedeeltelijk van zweetenden bleeke-Piet, die
dol-hysterisch cancanneerde op den kamervloer, uitschorrend z'n laatste liedje -,
naar 't knalgeluid van openploffende flesschen achter.
En juist, als 't liedje uit was, had-je, 't handgeklap bruusk brekend, vrouw Schepel
en juffrouw Dietz weer binnen, de eene met 'n taartjesdoos, en d'ander, 't gezicht
in strakke aandacht, balanceerend 't blad met boordevolle glazen roode en gele
limonade, die fijn beparelde de wanden, van de zon met heldere glanzen doorplast.
En 'r was 'n roep van verrassing en ineens-gemerkte dorst, 'n gestommel dan om
't eerst 'n glas te hebben, niet te hoeven wachten. Want er waren maar twáálf glazen
voor allemaal en er móesten er dus wachten. En Pietje uit 'r leunstoel vermaande
tot geduld en niet-kibbelen. Eérst de grooten, dan de kleinen, maar de glazen wérden
gewasschen.
Gretig beloerden de wachtenden gulzig-dorstige slurpmonden van de anderen,
die gehaast, van 't wachtend kijken gegeneerd, 't prikkelende vocht in 'n paar teugen
naar binnensloegen, 't niet òpkunnend ineens eigenlijk, maar 't zonde vindend, 't
zeldzaam-geproefde te laten staan. Met de taartjes zich schadeloos stellend,
verkauwden ze die in zuinige hapjes, na ieder brokkelig beetje 't overgeschoten
stukje in aandacht beschouwend. Van klodderige room of poederende suiker likten
ze zich de klevende vingers schoon... dan, alles-op, jaloersch bekijkend de kleintjes,
die nu hun limonade hadden, langzaam-drinkend zich voor 't wachten schadeloos
stelden. In drukken babbelkring van vrouwtjes met bocheltje in 't midden, zat juffrouw
Dietz nu óók weer. Kemieke Piet, ineens neergesuft, oogen strak voor zich uit,
lebberde z'n glas lauw-flauw bier, en achter maalde vrouw Schepel de koffie. 't Was
Gerrit z'n werk, maar op diè z'n thuiskomme viel nooit te rekenen.
Langzaam in 't voor 't oogenblik doelloos doormekaar-gepraat voelden ze van
lang-gewacht verjaarfeest eerste fleurigheid al verflensen... nu 't allerprettigste van
binnenkomen en kadogeven allang, en de verrassing van taartjes en limonade ook
al voorbij was, en ze wisten, dat er, strakkies, alleen nog broodjes zouden komen.
Opkrieuwende verveling onderdrukkend, begonnen ze, in de menschen volle kamer
heet-zweeterig, handen gloeierig van slechte eau-de-cologne, luidruchtig op te staan
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van hun stoelen, gingen spelletjes-doen. De vrouwen gingen in de nu lekker-koele
binnenkamer, Piet ook, vrijerig vlak naast juffrouw van Leeuwen, die nog altijd 'r
gloeierige glimroode koontjes had.
Vóór, in dompe atmosfeer van warmte en bloemen en zweet en goedkoope
geurtjes,
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sleepte, met van opsputterende kibbelarijtjes om bazigheid en valschdoen telkens
onderbroken kinderspelletjes, de ochtend om, lijsde 't eene dreunige deuntje na 't
andere, in suf en verveeld kringetjesdraaien, wouën ze krijgertje doen en verstoppen,
maar mochten niet om de herrie en d'r Zondagsgoed, waar Pietje-as-juffrouw de
verantwoording voor had, mokten ze nijdigjes, dat 't verlejen jaar in 't park veel
lolliger was geweest, dat ze haastniks hadden gehad... tot 't groote moment van
twaalf-uur, 't aanschikken, half-hongerig maar, door 't ongewone maagvulsel van
limonade en taartjes, om de schragentafel in de binnenkamer, met de broodjes met
rookvleesch en kaas, en krentebrood, mik èn kleintjes en met suiker-en-k'neel voor
de jodemeissies.

Nettenboetsters
door Th.B. van Lelyveld.
In den killen October-motregen zitten ze op het bruin-groene gras der omdijkte en
afgerasterde duinschorren, het in wollen doeken gewikkeld hoofd voorovergebogen
en de beenen recht vooruit, als groote, dikke poppen, met alleen korte bewegingen
van door- en ophalen der rechterhand, terwijl de linker de wonde plekken vasthoudt
der opengescheurde netten.
Van den dijk komt een wagen afgereden met netten hoog opgehoopt en getrokken
door twee afgeleefde, schonkige paarden, hun adem blauwig wasemend om de
oude, druilerige koppen. Er achter trekt een visscher - breedgeschouderd en den
Zuidwester op - aan het neteinde dat afhangt van het open achtergedeelte van de
kar. Deze, met de breede, roode wielen, hobbelt piepend voort, vol inspanning over
den ongelijken grond getrokken door de sukkelige, moede paarden, die bestuurd
worden door een ineengedoken, knorrig oudje op den bok. En door het voortrollen
van den wagen ontlast die zich van zelf van zijn nettenvracht, die in lange, zwarte
slieren komt te liggen over het natte, bruin-groene gras.
Nu komen stoere kerels, in wijde pillow broeken en dikke, donkerblauwe
borstrokken over het jong-stevig lijf; zij warrelen de zwarte nettenslieren uit en
strekken die over den bodem als wilden zij de aarde dekken met breede, sombere
rouwspreien.
Kraaien vliegen aan en cirkelen hun grauwe lichamen boven de netten, nu en
dan strijken zij neer om gulzig wat op te pikken met krassende, krauwende geluiden,
blij dat ze wat vinden voor hun veeleischende, schrale magen. Doch plots vluchten
ze weg met klapperenden vleugelslag, want daar komen over het veld toeroepende,
hoogschrille stemmen van twee jonge joeien, die ieder een zwarte ijzeren ketel
dragen. Van de zijde der nettenboetsters klinkt, gedempt door de vochte regenlucht,
terugroepend antwoord en de beide jonge meiden zetten toen de ketels neer in een
van den wind afgekeerd hoekje tusschen twee duindijkjes. Stukken van verteerde,
onbruikbare, oude netten halen ze uit een dichtbij bouwvallig schuurtje, leggen die
onder, om en over de ketels, steken die dan aan met aan den klomp afgestreken
zwavelstokjes, tot eindelijk met heel veel moeite in de winderige, vochtige lucht,
geele en oranje vlammetjes beginnen te likken rond de beide walm-zwarte ketels.
Met lange stokken, ieder aan een kant, porren de vrouwen aldoor onder het vuurtje
en langzamerhand worden beiden gehuld in een grijsblauwen damp van muf
stinkenden rook.
Het landschap is doodsch en droef, er is geen geblink van kleur, 't is als een heel
oud wandtapijt van verschoten zachte tinten, grijs en bruin en vaal-groen, wazig
door den motregen en door de al verder en verder zich spreidende, blauwige, duffe
smook.
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Na lange stilte klinkt eensklaps weer een schrille gil van een der beide meiden,
roepende over de vlakte met een lang aangehouden stem en toewenkend
armbeweeg:
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‘Geèer! - Geèer!’
En heel uit de verte komt als aangerold de kleine Geer, een kommetje in de hand.
Als zij bij de stookplaats is gekomen, wordt het deksel van een ketel opgetild en
borrelend sist groezelig bruin vocht over den kant. Geschonken wordt er van in het
kommetje van Geer, die met blij verrukte kinderoogjes, en met beî de verkleumde
handjes om het heete kommetje, al blazend en met kleine teugjes de haast nog
kokende koffie gretig opslurpt. Dan helpt ze flink een stok te steken door de hengsels
van de ketels en huppelend naast deze kostbare vracht, die gedragen wordt door
de beide jonge joeien, gaat ze mee in de richting van de werkende nettenboetsters.
Toen na een korte wijle, al die vrouwen zaten in een groote kring, met de omhuifde
hoofden voorovergebogen, terwijl ze omklemd hielden het kleine, warmende
kommetje, was het, als zaten in de verte vrome nonnen in een devoot gebaar van
bidden.
De mannen werkten door, al spreidend de zwarte netten als breede rouwspreien
over de kale, bruin-groene aarde, de kraaien vlogen met krassende, krauwende
geluiden, en de grijsblauwe rook bij het schuurtje dampte heel langzaam weg in
den triestigen, mistigen regen.

Boekbespreking.
Henri Dekking, Winterkoninkje, Haarlem, Vincent Loosjes, 1906.
Men moest alle ‘ismes’ radikaal afkunnen schaffen en in kunstzaken alleen
onderscheiden tusschen mooi en niet-mooi, kunst of geen kunst. Het heeft zoo
dikwijls den schijn, door al dat getheoretiseer, alsof kunstenaars - inplaats van zich
eenvoudig en zuiver uit te spreken, ieder op zijn e i g e n wijze, - werken naar eene
vooraf bedachte of van anderen overgenomen methode, zooals dat in de wetenschap
gebruikelijk en noodig is.
Daarbij komt, dat praten over tal van ‘ismen’ en ‘ieken’ (realisme, naturalisme,
symboliek, romantiek), het geeft ten slotte zooveel verwarring, en baart misverstand
en verwijdering tusschen menschen die als geboren schenen om elkander te
begrijpen. De kwestie is dat geen twee schrijvers en sprekers over kunst onder zulk
een woord hetzelfde verstaan. Wanneer ik b.v. zeg dat het begrip realisme zoo oud
is als de kunst zelve, dan kan ik dat zeer goed verdedigen; toch beweerde de heer
H. de Boer nog onlangs in dit tijdschrift, en niet zonder grond, dat de kunst die met
dit woord wordt aangeduid stamt uit het zeventiende-eeuwsche Holland, terwijl thans
weer de heer Zilcken, op de eerste bladzij van ditzelfde nr. komt vertellen dat er
vóór Courbet, Champfleury en hun tijd eigenlijk in de wereld geen sprake was van
realisme... Het eigenaardige nu is, dat ook hij, van zijn standpunt, waarschijnlijk
volkomen gelijk heeft.
Het zal wel niet zijn tegen te spreken: onder realisme in de kunst wordt door
iedereen verstaan: het pogen der kunstenaars de r e a l i t e i t weer te geven. Doch
hiermede zijn wij geen stap verder! Immers realiteit, wat is dát dan? Is het al wat er
in de wereld, onafhankelijk van onzen geest, daadwerkelijk bestaat? Of is het onze,
subjectieve, voorstelling van het bestaande? Ik geloof het laatste. Immers wat
werkelijk (objectief) bestaat, is aan niemand onzer bekend, en ook de meest
waarheidslievende kan het nooit verder brengen dan tot de mededeeling van wat
hij v o o r w a a r h e i d h o u d t , m.a.w. van zijn voorstelling der werkelijkheid. En
moet onder werkelijkheid worden begrepen enkel het materieele, voel-, hoor-, proef-,
ruik- en zichtbare, of ook dat wat althans voor onze zintuigen nog niet waarneembaar
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schijnt? Mij dunkt deze vraag... i s geen vraag, er kan geen enkele reden zijn de
werkelijkheid tot het stoffelijke of het met zinnen waar-
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neembare te beperken. Dus komt het mij voor dat ieder, die in zijn kunst tracht te
geven, wat hij oprechtelijk meent de ware voorstelling te zijn van het inderdaad
bestaande, stoffelijk of geestelijk, het recht heeft zich realist te noemen, in
tegenoverstelling van den fantast, van hem, die, geen rekening houdend met wat
hij de werkelijkheid gelooft, naar schoonheid zoekt in bedachte of gedroomde
voorstellingen.
Doch anderen - en dat zijn dan vooral zij die door hun aanleg min of meer afkeerig
tegenover het moderne fransche en hollandsche realisme of naturalisme staan; het
zijn o.a. zij die aan de uitdrukking romantiek een even wijde beteekenis geven als
ik aan het woord realisme - anderen meenen dat dit woord alleen van toepassing
is op de kunst der artiesten, welke niet de geheele waarheid hunner voorstellingen,
doch slechts een gedeelte daarvan tot uiting trachten te brengen, nl. enkel de met
de zinnen waarneembare of uiterlijke, dat wat zij met oogen zien, met ooren hooren
-, zich van elke gevolgtrekking daaruit niet alleen, maar ook van de mededeeling
hunner overige waarheid voorbedachtelijk onthoudend. Terwijl weer anderen van
oordeel zijn dat, ook zóó gesteld, de definitie nog te veel omvat, dat de uitdrukking
beperkt moet blijven tot hen die er naar streven van het uiterlijke speciaal weer te
geven dat waarover men in den maatschappelijken omgang fatsoenshalve pleegt
te zwijgen - hiertoe behooren zij die alleen de voorstelling eener in gezelschap
onwelvoeglijke handeling een ‘realistische voorstelling’ noemen.
Ik weet niet of de heer Henri Dekking zichzelf een realist noemt. Ik denk dat velen
hem tot de romantiekers zullen rekenen. Maar zeker schijnt mij wel, dat zijn streven
is: de waarheid, z i j n w a a r h e i d , te zeggen over het hem omringende leven. De
eerste, en een blijvende, indruk dien zijn werk geeft is die van trouwhartigheid,
oprechtheid, eerlijk-gemeendheid. Onze eigen voorstellingen der dingen dezes
levens mogen dan geheel verschillen van de zijne, geen oogenblik verdenken wij
dezen schrijver van opzettelijke vervalsching. De heer Dekking zelf is nu eenmaal
anders dan wij. Hij is blijkbaar iemand wiens levensaanvoeling hem met een zachten
weemoed vervult, doch die tot zijn troost en opwekking de neiging bezit met zichzelf
te redeneeren en zich te overtuigen dat het allemaal zoo erg nog niet is in de wereld.
Hij ziet toch ook zooveel liefs om zich heen; zelfs tusschen modder en vuiligheid
groeit hier en daar nog een bloempje teer, in de wintersche doodschheid hipt, in het
wintersche zwijgen fluit nog - een winterkoninkje. Met deze teere liefheid dweept
de heer Dekking een weinig; het is nu eenmaal zoo zijn aard een weinig te dweepen;
het schijnt zijn bedoeling, misschien niet zoo zeer ons, zijn lezers, maar vooral
zichzelven, over het leed en de bitterheden des levens te troosten.
Hij doet daardoor denken, soms, aan Charles Dickens, en méérmalen aan onzen
J.J. Cremer, den novellen-dichter en voordrachts-kunstenaar, die, wanneer hij wat
later geleefd, en evenals de heer Dekking den invloed der groote romanschrijvers
de

der 19 eeuw ondergaan had, vrij stellig op deze zelfde wijze geschreven zou
hebben. Ook de heer Dekking maakt, hoor ik, veel werk van voordrachten; ik weet
niet of hij daartoe zijn eigen boeken wel eens gebruikt; doch het zou mij geenszins
verwonderen, want ze schijnen er evenals die van Dickens en Cremer, buitengemeen
geschikt voor, en zullen stellig niet nalaten een gemengd publiek, als dat der Nutsen andere lezingen gewoonlijk is, te boeien en, indien het geen plagerij schijnt dit
woord hier te gebruiken, te... stichten.
De heer Dekking is - om het maar kort te zeggen - een weinig sentimenteel. Zijn
boek ‘Winterkoninkje’ - dat in essentie niet zóóveel verschilt van zijn vorigen roman
‘Getroffenen’ als sommigen wel schijnen te meenen - ‘Winterkoninkje’ is er een
nieuw bewijs van. Al dadelijk eigenaardig de titel van dit boek. Het is de naam
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waarmede zeker lief jong meisje - niet eens, 'n enkele maal, voor de grap, maar
geregeld en door verschillende personen - wordt aangesproken. En dat zelfs in
oogenblikken van pijnlijke ontroering. Op bl. 26 lezen wij: ‘- Winterkoninkje! riep ik,
droef verschrikt, Winterkoninkje?’...
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De heer Dekking houdt zoo iets dus blijkvoor mogelijk. Evenals hij in zijn vorig boek
een werkman van ‘krijten’ spreken deed (waar hij huilen bedoelde) en van
‘onreinheid’....
‘Winkerkoninkje’ is een lief boek, dat mij nu en dan zacht onroerd en bestendig
geboeid heeft. Ook komen er knappe typeeringen in voor. Sterk en stevig schijnt
mij de kunst van Henri Dekking overigens tot nog toe niet. En dit is eigenlijk wel
jammer, want met meer kracht zou van hetzelfde gegeven zeker iets zeer bizonders
te maken zijn geweest....
H.R.

Winkler Prins' Geïllustreerde Encyclopaedie. Derde, geheel om- en
bijgewerkte druk, onder hoofdredactie van Henri Zondervan, met
medewerking van vele geleerden en specialiteiten. Deel I - V.A. tot
Davidson, Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij ‘Elsevier’. 1905/7.
Het wordt waarlijk tijd!...
o

Vijf zware groot 8 deelen, ieder metende 834 pagina's, vijf keurig in half-leer
gebonden deelen, mij ‘ter recensie’ gezonden, staan daar voor me, het wordt waarlijk
tijd deze voor een uitgebreid publiek hoogst belangrijke uitgave hier aan te kondigen.
Toch spijt het mij niet, de aankondiging tot nog toe uitgesteld te hebben. Immers
eerst thans, nu, op meer dan 4000 van die tweekolommige bladzijden, althans de
drie eerste letters van het alphabet kompleet behandeld zijn; eerst thans, nu de
kundige hoofdredacteur blijkbaar over de tallooze moeilijkheden, die een arbeid als
de zijne in den aanvang plegen te belemmeren, begint heen te raken en goed op
slag gekomen is - het vijfde deel schijnt mij in verschillende opzichten een
vooruitgang op het eerste, en dat is ook waarlijk geen wonder! - eerst thans kan
men met eenige grondigheid over de waarde dezer zoogenaamde nieuwe druk
oordeelen.
Ik zeg ‘zoogenaamde’ nieuwe druk. Feitelijk is deze derde editie een geheel nieuw
boek. Was de tweede uitgaaf van Winkler Prins' Encyclopaedie - die tweede uitgaaf;
ik heb de copie ervan meermalen gezien; de oude heer Winkler Prins, hoewel vele
specialiteiten raadplegend schrééf haar nog geheel en al zélf, bladzij voor bladzij
met zijn altijd gelijk handschrift geheel vullend, van links-boven in den uitersten hoek
tot rechtsonder, geen stukje van het papier blanklatend! - was die tweede uitgaaf
al bezwaarlijk met de eerste te vergelijken, belangrijk grooter schijnt mij het
onderscheid tusschen de tweede en deze derde editie met haar veel grooter omvang,
haar talrijke door allerlei geleerden en specialiteiten blijkbaar zelf geschreven
artikelen, haar zeer uitgebreid illustratie-materiaal. Die beide vorige edities, het
waren voor de tijden waarin zij verschenen zeer zeker verdienstelijke uitgaven, maar
eerst déze Encyclopaedie kan met de beste buitenlandsche, kan met de beroemde
duitsche Konversationslexica van Meyer en Brockhaus op een lijn gesteld worden.
Op een lijn gesteld wat de bewerking aangaat, bedoel ik. Dat het nederlandsche
werk om de taal niet alleen, maar ook en vooral om het vele specifiek-nederlandsche
wat het bevat, voor nederlandsche gebruikers van veel grooter nut moet zijn, spreekt
van zelf. In welk buitenlandsch woordenboek zou men zooals hier bizonderheden
kunnen vinden omtrent i e d e r e nederlandsche gemeente, omtrent zoovele min of
meer beroemde nederlanders, omtrent de nederlandsche koloniën, omtrent onze
hooggewaardeerde vaderlandsche ‘belastingen’ en onze niet minder nationale
‘advocaten-borrel’!’...
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Ware een Encyclopaedie te beschouwen als een oorspronkelijk wetenschappelijk
werk, ter beoordeeling waarvan men zelf duchtig met wetenschappelijke kennis
moet zijn toegerust - het is wel duidelijk, dat ik mij van deze beoordeeling zeer
zorgvuldig onthouden zou! - Trouwens wie ter wereld zou nog in staat zijn een
algemeene encyclopaedie wetenschappelijk te beoordeelen?
Doch zij is niet aldus te beschouwen. Een Encyclopaedie is onder de boeken een
heel bizonder boek, een boek dat met z'n onbescheiden-breede allure de nederige
bescheidenheid zelve is, het is eigenlijk amper een boek, het is meer een meubel,
een voorwerp, een instrument, dat men nu eenmaal - laat ons
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desnoods zuchten: helaas! - broodnoodig heeft. Wie er zelf geen bezit, die moet er
nu en dan voor loopen naar zijn societeit of koffiehuis - zooals wie de gezelligheid
thuis niet vinden kan die ook dáár moet zoeken! - maar er geheel buiten kan geen
‘beschaafd mensch’ op den duur meer. Foeter daartegen, vloek er tegen voor mijn
part, maar erken de waarheid van het feit. Wie zijn leven met eenige bewustheid
leeft en de behoefte kent zich rekenschap te geven van wat hij om zich heen ziet,
hoort, ervaart, wat hij leest in kranten en boeken, die is verplicht telkens weer een
dier zware deelen van de krakende plank te grijpen en er in te neuzen.
Een Encyclopaedie is geen sympathiek boek. Wij voelen oneindig meer voor een
werk dat uit hartstocht of gevoel, uit artistieken of wetenschappelijken
scheppingsdrang, of desnoods uit eerzucht geboren is. Een Encyclopaedie heeft
geen eigen karakter, is alleen maar nuttig en... onmisbaar. De deelen staan daar
maar en wachten, ze zien er keurig, officieel keurig uit en schijnen zich door die
zwarte keurigheid te willen verontschuldigen over hun bestaan, zich een houding
te willen geven. Duld ons maar, schijnen zij te vragen, wij zien er immers fatsoenlijk
uit, en ge kunt het toch niet buiten ons stellen. Ze lijken in hun glimmige zwartheid
waarachtig wel kelners of bedienaars van begrafenissen met hooge hoeden! Jawel,
scheld er maar op, zooals ge foetert op uw telephoon die u het leven verontrust,
doch erken tevens dat ge het nut en gemak wat ge van zulke moderne zaken hebt
eenvoudig niet meer taxeeren kunt, gij zijt er mee opgegroeid en ge weet niet beter
of het is er nu alles eenmaal.
Niet altijd is een encyclopaedie een onsympathiek boek geweest, niet altijd miste
zulk een werk karakter. Toen d'Alembert en Diderot (tusschen 1751 en 1780; ik heb
het daar juist in Winkler-Prins nagekeken!) hun Dictionnaire encyclopédique in 33
deelen uitgaven, deden ze dat nog om hun eigen kennis, de resultaten van hun
onderzoek en hunne overpeinzingen aan den man te brengen, en ordening in de
schatten van gedachte en van geleerdheid op allerlei gebied door henzelven
vergaard. Dat er van zulk een encyclopaedie iets anders uitging dan van een
tegenwoordige - sla Deel I van Winkler-Prins maar op, bl. 417, bij het woord
d'Alembert en ge zult er u van overtuigen. d'Alembert,’ zoo lezen wij daar, ‘bezat
wegens zijn geleerdheid, wijsgeerige schranderheid en edele inborst vele vrienden,
maar zijn afkeurend oordeel over de leerstellingen der Jezuïeten en zijn wijsgeerig
standpunt tegenover kerkelijke meeningen bezorgden hem talrijke vijanden. Hij werd
miskend, de Fransche Academie hield zelfs zijn jaargeld in, en de Encyclopaedie,
waarvoor hij een inleiding en de wis- en natuurkundige artikelen schreef, bezorgde
hem zooveel onaangenaamheden, dat hij zich na 1759 aan dien arbeid onttrok.’ Gij
ziet, zulk een encyclopaedie gaf heel iets anders dan wij er nú van verlangen, t.w.
feiten, definities en verklaringen, en nog eens feiten, definities en verklaringen, geen
kritiek. Onpartijdigheid is een eerste eisch aan zulk een werk gesteld tegenwoordig.
En zou het ook wel anders mogelijk zijn? Zou een encyclopaedie zooals Diderot en
d'Alembert er een maakten thans nog geschreven kunnen worden? Immers neen;
de menschlijke kennis heeft zich in de negentiende eeuw wellicht verhonderdvoud,
wie weet het? en wie zou nu nog in staat zijn die kennis te beheerschen en van een
algemeen, alphabetisch gesteld, overzicht dier kennis één geest één karakter doen
uitgaan? Aan een boek als Winkler-Prins werken dozijnen specialiteiten mee, op
allerlei gebied, hoe kan men karakter verwachten van een werk waarin zoovele
persoonlijkheden zich uitspreken ieder over zijn vak?
Van Diderot en d'Alembert's Dictionnaire Encyclopédique tot een moderne
‘Konversation Lexikon’ is een groote stap en die duitsche naam is dan ook wel de
antipathiektste die men voor zulk een boek verzinnen kan. Een woordenboek voor
de konversatie, kan men het burgerlijker bedenken! Alsof het alleen maar noodig
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was een weinig kennis te vergaren om in gezelschap niet met den mond vol tanden
te zitten, maar b.v. over blinde-darm-ontsteking of over de phonograaf mee te kunnen
praten! Alsof het niet veel vaker voorkomt dat men behoefte voelt aan een vraagbaak
van deze soort bij ernstige lektuur dan bij een gezellig babbeltje, alsof het
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practische nut en de innerlijke verrijking met kennis niet hoog boven een goed figuur
aan de diner-tafel te stellen zijn! Neen, evenmin als wij een moderne Encyclopaedie
nog verheffen kunnen tot den rang van Diderot's persoonlijken en stijlvollen arbeid,
evenmin behoeven wij haar te verlagen tot een handboek voor de conversatie!
Zoodat ik maar zeggen wil dat wij tegenwoordig aan een werk als dezen Winkler
Prins maar één hoofdeisch stellen: b r u i k b a a r h e i d .
Volledigheid is niet te bereiken, kan dus ook geen eisch zijn, algeheele
onpartijdigheid... eigenlijk al evenmin, doch naar deze beide eigenschappen moet
althans met ernst gestreefd zijn, willen wij een encyclopaedie bruikbaar en goed
noemen. Onderwerpen wij nu den nieuwen Winkler Prins aan een onderzoek op
deze punten dan vinden wij geen reden tot klagen, integendeel zeer veel te
waardeeren en te prijzen en wij zijn, zooal niet absoluut voldaan dan toch uiterst
tevreden met dit woordenboek. Eenige namen niet meegerekend - waar is het eind,
wanneer men namen gaat zoeken - zocht ik in de verschenen vijf deelen niets
vergeefs, niets althans waarvan ik de opname redelijkerwijs verwachten mocht. Dit
voor de volledigheid. Buitendien werd ik getroffen door de bizondere zorg
klaarblijkelijk besteed aan speciaal nederlandsche onderwerpen, waarnaar men in
buitenlandsche werken van dezen aard vruchteloos zoeken zou, merkte ik verder
de talrijkheid en voortreffelijkheid der kaarten op, de vele en fraaie afbeeldingen in
't bizonder van dieren en planten.
Wat de onpartijdigheid betreft, het ernstig streven is er stellig; het resultaat schijnt
mij nóg voor verbetering vatbaar. Er is m.i. nog te veel critiek, politieke, economische,
godsdienstige en artistieke critiek, niet altijd van dezelfde persoon, dus ook niet
altijd van denzelfden aard. En daardoor van nog minder waarde. Mij dunkt, waar
déze werkwijze (die der vele medewerkers-specialiteiten) eenmaal aanvaard is,
moest critiek zooveel maar eenigszins mogelijk was vermeden worden. Men mag
natuurlijk meedeelen dat ‘sommigen van meening zijn dat enz.’, men mag niet
zeggen: dit is zoo, deze theorie is juist, die is onjuist. Doch het zal altijd wel hoogst
moeilijk blijven, en dikwijls ondoenlijk zijn, personen te vinden, zoo hartstochtloos
en helderziende dat zij nooit ofte nimmer hun persoonlijke meening voor de absolute
waarheid houden!...
Intusschen, voorbeelden hier te citeeren van politieke of godsdienstige
bevooroordeeldheid lijkt mij volstrekt uit den booze. Het zou veel te veel licht werpen
op onbeduidende gevalletjes. Zoo erg is 't niet bedoeld. Men moet al heel fanatiek
zijn om zich aan eenig artikel in dit boek te ergeren.
Onschuldiger kunnen voorbeelden zijn van artistieke, van - om bij mijn eigen
terrein te blijven - litteraire critiek. Ik las met belangstelling en genoegen vele
voortreflijke artikeltjes (van prof. Polak?) over klassieke schrijvers, doch kan toch
niet goedkeuren dat b.v. Aristophanes ‘de geestigste blijspeldichter van
Oud-Griekenland’ genoemd wordt. Niet dat ik de meening wensch tegen te spreken,
ik bedoel alleen te wijzen op het feit dat het woord ‘geestigste’ niets dan een
‘meening’ inhoudt en dus... gemist zou kunnen worden. ‘Aristophanes, een
blijspeldichter van Oud-Griekenland’, wie kan daar iets tegen hebben? Voeg er
desnoods een woord als ‘beroemd’ bij, dat is een feit, geen meening. (Of, als gij
‘meening’ geeft, zet er dan een naam onder... doch zoover zijn wij nog niet op den
weg der encyclopaediën).
Over den schrijver Paul Adam las ik de - overigens niet bepaald hatelijke! - critiek
dat hij ‘zich hier en daar schuldig maakt aan overdrijving.’ De ‘faits et gestes’ van
Ainsworth daarentegen worden critiekloos meegedeeld. De schrijver van het artikeltje
over Barbey d'Aurevilly vond het noodig ons te wijzen op den ‘schreeuwerigen’ toon
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van diens letterkundige artikelen, terwijl waarschijnlijk dezelfde medewerker meedeelt
dat Baudelaire zich naam gemaakt heeft door zijn vertalingen naar Poë doch met
zijn ‘Fleurs du Mal’ enkel ‘opzien baarde’. Omtrent William Blake wordt ons niet veel
anders verteld dan dat hij een ‘zonderling man’ was, ‘die niet alleen dweepte met
de Gotiek,
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maar ook zonderlinge visioenen’ had ('t verband is wel wat duister!).
Hieruit blijkt dat zekere afschrik van het buitensporige de letterkundige
medewerkers, althans der eerste deelen, kenmerkte, hetgeen wel in
overeenstemming schijnt met den toon waarop o.a. de dichter Sam Jan van den
Bergh wordt geprezen (natuurlijk niet zonder behoorlijke vermelding van zijn
lidmaatschap der Maatschappij van Letterkunde en van zijn Eikenkroontje!), een
overeenstemming die misschien slechts toevallig te noemen is, daar de genoemde
artikelen natuurlijk van verschillende hand zijn, maar die ook wel eens op zeker
verband in de keuze der medewerkers wijzen kon. Waarom mijn groote collega, de
veelgeprezen letterkundige Henri Borel en zijn ‘Jongentje’ met lof vermeld staat,
terwijl b.v. Frans Bastiaanse, Joh. H. Been, Ina Boudier Bakker en M.J. Brusse die
eer geheel moeten derven is mij niet best helder. Velen zullen met mij Brusse's
Boefje ver boven Borel's Jongentje verkiezen. Doch dit zijn persoonlijke appreciatiën,
ieder zal op deze wijze wat te wenschen overhouden, en wie weet, vinden de
genoemde schrijvers, te laat opgemerkt, niet een plaats in het onvermijdelijke
supplementdeel.
Daar zal dan zeker ook de architect Joseph Cuypers, de bouwmeester o.a. der
Haarlemsche Kathedraal vermelding vinden, wiens voorloopige afwezigheid mij
eenigszins verbaast - gezien het artikeltje over Berlage b.v., dat wel kort maar vrij
krachtig is, en van een geheel anderen geest getuigt dan de letterkundige
e

e

medewerking. Trouwens ook deze laatste schijnt tegen het 4 en 5 deel een (nog
niet geheel afdoende) verjongingskuur ondergaan te hebben.
What next?... Alle artikelen op te sommen, die mij door hun belangwekkendheid
en zaakrijken inhoud getroffen hebben bij het langzaam doorbladeren dezer 5 deelen,
zou ondoenlijk zijn. Het lezen in deze Encyclopaedie is mij een paar dagen achtereen
genoeglijke arbeid geweest. De technische onderwerpen zijn uitgebreid en - voor
zoover ik er over oordeelen kan - voortreflijk behandeld. En zoo zijn ook de vele
uitdrukkingen, ontleend aan het handels- en bank-, het spoor- en boot-, het staatsen gemeente ‘wezen’ - de spraakmakende ‘gemeente’, het is kenmerkend voor
dezen rusteloozen tijd, vervangt tegenwoordig het woord ‘wezen’ in dezen zin door
‘beweging’. - Dat geschiedenis en vooral aardrijkskunde grondig behandeld zouden
worden mocht men van-huis-uit verwachten in een woordenboek onder Henri
Zondervan's leiding. Onnoodigs vond ik weinig of niets - of het moesten de kleine
artikeltjes zijn, aan moraliseerende woorduitlegging gewijd, als die bij: aalmoes,
baatzucht, barmhartigheid en bedachtzaamheid. Mij dunkt, maar weinig menschen
zullen op het idee komen zich moreel te verbeteren door in een woordenboek naar
de beteekenis der christelijke deugden en gebreken te gaan snorren. Intusschen,
men kan niet weten! Misschien zijn er inderdaad nederlanders die het begrip
‘baatzucht’ niet door ondervinding kennen. De gelukkigen! - het schijnt inderdaad
jammer dat zij dan kans loopen op deze wijze ingelicht te worden!...
Doch - malligheid op zij - deze Encyclopaedie is een goed en nuttig boek, een
waardige en eerbiedwaardige uitgave, waarmede ons altijd zoo klein genoemde
Nederland tegen de grootste moderne cultuurstaat zelfbewust en dapper opgeuren
kan!
H.R.

Dr. H.E. Greve, Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken, Amst., Maas
en Van Suchtelen, 1906.
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Het zij mij vergund een boek hier aan te kondigen, dat, moge het dan door zijn aard,
die een streng-wetenschaplijke is, maar weinige lezers van dit tijdschrift tot
aanschaffen en bestudeeren kunnen verlokken, om zijn onderwerp stellig velen
hunner belang inboezemen zal. Het vraagstuk der Openbare Leesmusea - hoe
jammer toch dat het voor Nederland nog maar steeds een ‘vraagstuk’ blijft, naar de
praktische oplossing waarvan tot nog toe niet dan met de uiterste schroomvalligheid
*)
werd gestreefd - dit hoogst belangrijke

*)

De stad Rotterdam heeft onlangs met de openstelling van haar nieuwgehuisveste openbare
gemeentebibliotheek een flinken eersten stap gedaan.
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vraagstuk eens grondig en van alle kanten te beschouwen en in het licht te stellen,
ik kan mij voorstellen dat het een aanlokkelijke taak was voor Dr. Greve, die reeds
op verschillende wijzen van zijn groote belangstelling in volksontwikkeling heeft blijk
gegeven. Doch ook een aanlokkelijke taak wordt maar zelden zóó tot in kleinigheden
nauwkeurig en kompleet volbracht. Greve's werk is een handboek geworden; bedrieg
ik mij niet, dan zal het nog langen tijd in ons land, en misschien ook wel óver onze
grenzen, als h é t b o e k over deze kwestie worden beschouwd.
Verdeeld in 3 groote ‘hoofdstukken’ behandelt het achtereenvolgens de
sociaal-paedagogische, de technische en de financieele zijde van het vraagstuk.
Zeer overzichtelijk is ieder dezer hoofdstukken weer in onderafdeelingen gesplitst,
en deze afdeelingen in paragrafen. Belangrijke bijlagen kompleteeren in den vollen
zin des woords dit nuttig werk.
Eén opmerking echter veroorlove mij de kundige auteur. Sprekend over het z.g.n.
‘fiction’-vraagstuk - de kwestie óf, en zooja in welke mate, een openbaar leesmuseum
of volksbibliotheek romans en novellen behoort optenemen - vat hij deze rubriek bij
voortduring samen onder den naam ‘onderhoudende lektuur’, noemt terecht, als
een der krachtigste argumenten vóór ‘fiction’ de overweging, dat onder de arbeidende
klasse het lezen van deze soort lektuur ‘vrijwel de eenige wijze is, waarop kennis
genomen wordt van gedachten van anderen’, bespreekt ook het nut van verpoozing,
verstrooiing enz...; hadden wij hierbij van schrijvers ontwikkeld kunstgevoel niet
eenige onderscheiding tusschen fiction en... fiction mogen verwachten, eenige
vermelding van het feit dat er romans en novellen bestaan die behooren tot h e t
s c h o o n s t e wat de menschheid heeft voortgebracht en door het genieten waarvan
men dus nog i e t s a n d e r s doet dan zich verpoozen of ‘kennisnemen’ van
gedachten?
Ik meen van wel. Moge een nieuwe druk spoedig mogelijk maken in deze, m.i.
niet geheel onbelangrijke lacune, te voorzien.
H.R.

Eere-tentoonstelling der werken van Dr. P.J.H. Cuypers.
Voor een nauwgezet kunstcriticus is het tegenwoordig geen geringe taak de
verschillende tentoonstellingen te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en elders
behoorlijk recht te doen wedervaren, overstelpt als men wordt door haar aantal.
Waar echter de vereeniging Architectura et Amicitia een tentoonstelling organiseert
als deze, ter eere van den tachtigsten verjaardag van Dr. P.J.H. Cuypers, daar raken
de andere exposities tijdelijk op den achtergrond en heeft men alleen oog voor het
omvangrijk oeuvre van den onvermoeiden bouwmeester. En het is niet alleen de
ontzaglijke hoeveelheid die ons hier frappeert, maar juist de belangrijkheid ervan
die het overweldigt, vooral als wij daarbij nagaan dat het een vijftig jaar terug nu
niet den meest gelukkigen tijd was voor een zich baanbrekend talent. Meermalen
kwam Cuypers dan ook in botsing met de gangbare meeningen omtrent bouw,
constructie of versiering, wat bij iemand van zulke positieve beginselen als de toen
jeugdigen architect reeds had, ons niet behoeft te verwonderen, en een dezer
verschillen leidde tot zijn nadere relatie met Viollet-le Duc, als scheidsrechter
geroepen in een van Cuypers' eerste restauraties, die der O.L.V. Munsterkerk te
Roermond, waarvan het ontwerp niet de volle tevredenheid der Roermondsche
kunstbeschermers kon wegdragen. Zijn hieruit gevolgde latere omgang met den
Parijschen oudheidkenner, en zeker niet minder zijn betrekkingen met den
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kunstvorscher Alberdinck Thijm, hebben hem gesterkt in zijne reeds vaststaande
principen.
Heel Cuypers' werk getuigt dan ook van éénzelfden geest, eenzelfde
hoofdgedachte, waarin men wel eens een inspiratie op de middeneeuwen meent
te herkennen. Evenals Morris heeft men onzen bouwmeester dan ook wel een
Gothieker genoemd, voorbijziende dat zoowel bij den een als bij den ander hun
werk niet bestond in een nastreven van den uiterlijken schijn, van de charme der
Gothiek, maar een zoeken was, dat zich vasthield aan de zuivere vormvoorwaarden
uit dit bloei-
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tijdperk der bouw- en sierende kunsten. Waar beider pogen gericht was op beter
en juister gebruik van degelijker materiaal en hiermede verband houdende logischer
vormen, daar sprak het als vanzelf dat zij slechts aansluiting voor hunne denkbeelden
konden vinden in de tijden toen kunst en handwerk nog niet gescheiden waren, toen
ambachtskunst bloeide.
Afgescheiden van zijn enorme verdiensten als kerkenbouwer, van de zeldzame
kundigheden die hem als restaurateur van oude monumenten, een eerste plaats
doen innemen, mogen wij in Cuypers zeker mede waardeeren de man die door zijn
voorbeeld en werken tot herbloei der kunstambachten heeft bijgedragen.
Was het eensdeels de noodzakelijkheid om in eigen bouwwerken, in de omgeving
passende meubelen te hebben, andersdeels is het ongetwijfeld zijn voorliefde
geweest voor de klein-kunsten, die hem alle details van zijn scheppingen tot in de
geringste finessen uitvoerig deed aangeven, wat leiden zou tot de eigen werkplaatsen
voor kerkelijke kunst te Roermond. Niet vreemd is het, dat den bewonderaar der
Gothiek, in deze kunstperiode niet alleen de zuiverheid van constructie en verhouding
aantrok, maar ook de rijkdom van versiering, die zich uitte in beeldhouw- en
schilderwerk, zoowel als in de in-lood-gevatte vensters en de sierlijk gesmeedde
luchters en koorafsluitingen of de kunstig uitgedreven deurbeslagen, en zeker niet
minder in de schatten der kerksieraden uit edel metaal of kostbaar borduursel
gemaakt.
Waar een dergelijke inspiratie velen gevoerd zou hebben tot navolging van het
uiterlijk, wat wij zelfs nog in onzen tijd meermalen terugvinden bij in-stijl-betimmerde
vertrekken, die slechts bestaan uit een min of meer handige samenvoeging van hier
en daar opgemeten vormen en onderdeelen, daar was dit bij Cuypers een aansporing
om te trachten de degelijke grondvesten, waarop die ambachtskunst van vroeger
dagen berustte, weer terug te vinden, om uit de bewerking van materialen in den
geest van den tijd die hem lief was, zijne versieringen te doen groeien.
Wie in Cuypers dan ook ziet of gezien heeft, de man die uit Gothische gegevens
zijn geheel samenstelde, die kon niet beter doen dan ter tentoonstelling het ontstaan
van zijn versieringen, de wordingsgeschiedenis van zijn talrijke werken op het gebied
der ambachtskunst, te bestudeeren.
Hij zou gezien hebben uit de talrijke studies en schetsen, hoe hier natuurobservatie
aan schier iedere ornamentvorming voorafging, niet slechts bij figurale composities,
waarbij men het gereedelijk veronderstellen kan, maar bij de geringste motieven
voor schilderkunst, of houtsculptuur, voor borduursel of glasmozaïk.
Telkens zien wij op schetsboekbladen de meest nauwgezette bloem- en
bladstudies, dikwijls direct geteekend, in vereenvoudigde styleering als bestemd
voor ornamentatie, soms met naast natuurafbeelding, de vervorming tot versiering,
voor een bepaald doel bestemd; want dit juist is het groote geheim van goede
sierkunst dat zij zich steeds richt naar het materiaal waarin zij verwerkt zal worden,
dat zij eigenlijk hieruit een deel van haar vormensamenstel ontleent. Het zeer vage
en schoonklinkende woord van ‘sierkunstenaar,’ waaraan men als verklaring nog
wel eens dat van ‘ontwerper’ toevoegt, en dan dengene bedoelt die zich niet met
het schilderij als op zich zelfstaand ding bezighoudt, het geeft in zijn
veelomvattendheid, maar al te dikwijls aanleiding tot misverstand. Zoowel zij, die
de sierkunst als een vak beoefenen, als het publiek dat sierkunstenaar-zijn een
soort beroep acht, zij vergeten maar al te licht, de ontzettende uitgebreidheid van
dit begrip en de noodzakelijke kennis der verschillende technieken, vóór men zich
eigenlijk tot het versieren van iets, wat dan ook, kan bepalen. Vandaar dan ook dat
een versiering op zich zelf, zonder eenig positief doel, zonder gedachte aan uitvoering
in een zeker materiaal, een onding is. Het is mogelijk eenige algemeene regelen,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

geput uit de ornamentgeschiedenis van verschillende volken en kunsttijdperken
vast te stellen, als hulpmiddelen voor verdeeling van vlakken, groepeering van
motieven, maar niet zoodra zal een versiering in toepassing gebracht moeten worden
of de verschillende materialen, het hout, het ijzer,
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het glas-in-lood, de borduurzijde, enz. enz. zij zullen hunne eischen stellen, en den
vorm van het voorwerp tot zelfs in de kleinste details beheerschen.
Dit nu zien wij in het werk van Dr. Cuypers zoo telkens en telkens weer terug, hij
kende zijn grondstoffen door en door, en forceerde ze niet naar een lijnenspel op
het papier uitgedacht, maar vormde ze overeenkomstig hunne aard, en juist in dit
opzicht lijkt mij een tentoonstelling als deze was, met de talrijke voorstudies, vele
behartigenswaardige lessen en wenken te bevatten voor jeugdige sierkunstenaars,
om dit woord tot duidelijker begrip, nog maar eens te gebruiken.
En of men zich nu inbeeldt dat de tegenwoordige richting in sierkunst strakkere
vormen behoeft, of meer geometrische combinaties, dan Cuypers in zijn, op de
natuur geïnspireerde composities toepaste, het is slechts een kwestie van
persoonlijken voorkeur, van individueele opvatting. Want ziet, ook in deze dagen
bestaan er ornamentisten als Dijsselhof en Nieuwenhuis, en maakte Duco Crop zijn
cretonnes die zeer zeker een geometrischen regelmaat als grondslag hebben, maar
daarbij van een open oog voor de schoonheid van plant en dier getuigen.
Het is trouwens niet onze bedoeling tot de jongeren te zeggen, ziet hoe Dr.
Cuypers het deed en doet desgelijks, maar wel, merk op hoe uw grooten voorganger
op versierings-gebied, om dit onderdeel van zijn oeuvre afzonderlijk te beschouwen,
zich steeds concentieus afvroeg, waar en hoe zijn versieringen moesten worden
toegepast, in welk materiaal zij moesten uitgevoerd, in welke omgeving geplaatst,
om in verband daarmede, aan de hand van de natuur zijn ornamentaties te
ontwerpen.
De catalogus, die, het zij hier ter loops gezegd, als eene van blijvende waarde
beschouwd mag worden, teekent hieromtrent aan: ‘op de tentoonstelling zijn een
honderdtal schetsbladen aanwezig uit de overgroote keuze, die niet te plaatsen
was. Die schetsen geven slechts onderdeelen van versieringen, die echter zeer
positief in vorm en kleur zijn weergegeven.’ En iets verder: ‘Wat de kleur betreft,
geven deze studies duidelijke aanwijzingen. Vooraleer dat een toon op 't papier
wordt gezet, wordt de kleurengamma vastgesteld, en als eene reeks op het
studieblad zelve aangeduid.
Als tastbaar bewijs van 't decoratief voorstellingsvermogen kan hier worden
aangeteekend, dat van uit zijn atelier te Roermond, de bouwmeester alle details op
ware groote teekende in kleur voor de beschildering der R.K. Kerk te Zevenbergen,
die hij nooit had bezocht, en voor het koor der kerk te Erp in N. Brabant, waarin hij
nooit den voet had gezet; de uitvoering werd trouw naar de voorbeelden gevolgd
en wordt als kleur harmonie zeer geroemd. Zulk een vastheid van richting, van wil
en werk, is zeker in de moderne dagen weinig algemeen.’
Wij zien hier dus dat bij zijn veel omvattende werkkring, hij tot in de minste finessen
de acheveering zijner bouwwerken voorschreef en aan gaf. En al mogen wij
veronderstellen dat er onder zijne medewerkers waren, die door jarenlange omgang
zich in den geest van den meester genoegzaam hadden verdiept, om uit enkel
aangegeven lijnen zijne bedoeling te kunnen begrijpen, toch wijzen z'n tallooze
schetsbladen er op hoe hij persoonlijk met zeer groote nauwkeurigheid zijne
detailleeringen bepaalde.
Wat voor dezen bouwmeester de rijkdom der Gothiek geweest is, een vormenschat,
ontstaan in verband met de juiste bewerking der verschillende materialen, dat is
voor den leerling op het pad der versierende kunsten het werk van Dr. Cuypers, en
evenals gene in den uiterlijken schijn der dingen, de kern trachtte na te speuren,
zoo moet ook deze bij de motievenweelde van Cuypers' werk de beginselen
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ontdekken die er aan ten grondslag liggen, en die de noodzakelijke voorwaarden
zijn van goeden, en degelijken arbeid, door alle tijden heen.
Dùs opgevat is het werk van Dr. Cuypers niet enkel interessant voor hen die met
zijne richting sympathiseeren, of in het bouwbedrijf het vak van hun studie vinden,
maar ook voor allen die belangstellen in de herleving der versierende kunsten, in
wederopbloei van het ambacht. Voor hen is Dr. Cuypers de baanbreker en
wegbereider geweest, anderen ten voorbeeld.
R.W.P. Jr.
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KARIKATUURPORTRET DOOR ALBERT HAHN
(MINISTER VEEGENS).
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BRAM EN CHARLES (UIT ‘DE NOTENKRAKER’).

Albert Hahn,
door Cornelis Veth.
Vóórdat, nu vijf jaar geleden, bij het sociaal-democratisch dagblad ‘Het Volk’ een
Zondagsblad werd gevoegd en Albert Hahn daaraan verbonden werd, had deze
dergelijk teekenen als hij nu te doen kreeg altijd als een verzetje beschouwd, als
een manier om zijn gemoed eens te luchten, tusschen ernstiger werk in. Eerst te
Groningen, waar hij in 1877 geboren was, leerling van de Academie Minerva (een
opleiding door perioden van liggen in het ziekenhuis onderbroken) daarna op zijn
de

19 jaar naar Amsterdam getrokken en op de Rijksschool voor Kunstnijverheid
verder studeerende, waar hij ingeschreven was als decorateur, haalde hij, na ook
op de Rijksacademie voor Beeldende kunsten 2 jaar de avondlessen gevolgd te
hebben, de Middelbare akte. Zijn bedoeling was, kunstschilder te worden, welk plan
later een vasteren vorm kreeg. Décoratie-schilder wilde hij zijn, vercierder van
wanden met figuratieve schilderingen. Naar zulk werk was echter nauwelijks vraag.
Maar iemand, die reeds als schoolkind zijn Vaderlandsche geschiedenis geïllustreerd
had, en teekeningen had gemaakt en was blijven maken, die betrekking hadden op
het klucht- en treurspel, dat hij om zich heen gaande zag, had toch al één voorname
eigenschap om hem geschikt te maken voor het werk, dat hij nu zou gaan doen;
belangstelling, niet zoo zeer in een abstracte wereld, als in de tastbare werkelijkheid.
Meer dan belangstelling. Hij was sociaal-democraat naar overtuiging. Niet gelicht
uit de decadente jeunesse dorée der kunst, die de nieuwe leer gretig aanvaardde,
ten eerste wijl ze nieuw was en vervolgens omdat ze de voor den pretentieuzen
daadlooze troostrijke meening aanmoedigt, dat in onzen tijd van overgang nauwelijks
goeds kan ontstaan. Niet één van zulke platonische verliefden op een toekomstige
schoonheid, die intusschen zich in het stuurmanschap aan den wal behagelijk
voelen, zich sterkende met een gebed, dat voor het Onze Vader der geloovigen in
de plaats kwam: geef ons heden ons dagelijksch
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zelfbedrog. Neen een échte, die de hardheden van het huidig maatschappelijk
samenstel aan den lijve had ondergaan, die den nood niet slechts van hooren zeggen
kende, die zich één gevoelde met het volk, waarmee en waarvoor hij spreken ging,
die zich werkman voelde en wiens kunstenaarstemperament samenging met zijn
ernstig zelfverwonnen geloof aan de toekomst van zijn klasse om hem te drijven tot
een positief, daadwerkelijk dienen van de zaak die hij voorstond. Zelden misschien
wezen aanleg en roeping zoo eendrachtig naar één doel.

DE HOUTEN SCHILDWACHT (UIT ‘HET VOLK’).

Het is van belang, vast te stellen, dat deze drie dingen reeds vrij volledig de kunst
van Hahn haar eigenaardig karakter geven: Zijn opleiding voor decoratief werk, die dus meebracht de gewoonte om aan de redelijke en boeiende verdeeling van
een gegeven vlak te denken, meebracht verder de herleiding van geobserveerde
of gefantaseerde vormen tot een lijnsamenstel van ornamentale werking, medebracht
eindelijk een oefening in het aanbrengen van ornament, letter en gesloten tint tot
vulling van gemeld gegeven vlak - zijn levende en kritische belangstelling in de
gebeurende dingen, getoond reeds vroeg in uit eigen aandrang gemaakte karikaturen
of dramatische schetsen, en zijn volkomen één zijn met de partij, wier liefden en
haat hij in beeld uitdrukking zou geven, ja tevens aanwakkeren zou.
Het is een dwaze onderstelling, dat men niet oorspronkelijk kan zijn, indien men
zich naar groote voorbeelden richt. De oorspronkelijkheid is het kind uit waar talent
en onbevangenheid van karakter; onwetendheid en onverdraagzaamheid hebben
geen deel aan haar ontstaan, en niet onvaak heeft oprechte geestdrift voor het werk
van anderen haar ten doop gehouden.
Hahn, die zich te richten had tot een in het groot niet onontwikkeld, doch in
abstracte taal, allegorie, symboliek, graphische beeldspraak ongeschoold publiek,
de

de

vond natuurlijk in de oud-Hollandsche spotprenten uit de 17 en 18 eeuw niets
dat hem aantrok. Ingewikkelde voorstellingen, waar ieder begrip door een of ander
half heraldisch beest of ding was uitgedrukt, (voorstellingen waarbij zelfs voor den
politiek-liefhebber uit den eigen tijd een uitvoerig verklarend bijschrift noodig bleek),
waaruit niet dadelijk en duidelijk de bedoeling, de tendenz spreekt, konden hem
niets leeren. Ook de beste Lantaarnprenten van Jan Holswilder van omstreeks 1880,
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die schitterende vondsten der mooie bevliegingen van een fijnen Geuzengeest
onder de Haagsche schilders, of Bauers Kroniekprenten van om en bij 1875, de
weelderige pikante steenteekeningen van een slechts in speelsche buien dit terrein
betredend prachtlievend droomer, wezen hem geen weg. En de voorname stijlvolle
prenten, die R. Roland Holst vóór een paar jaren voor de Plaat (bij de ‘Sociaal
Democraat’) had gemaakt, zeiden hem ook niet datgene, waarnaar hij vroeg. Maar
hij had vroeger, niet met bewuste voorkeur, doch met schik de seriën
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van William Hogarth bekeken, die krasse populaire want huiselijk gestelde
boetpreeken met de graveernaald, waarvan eens de geheele beschaafde wereld
kennis nam. En hij kende Crane. Deze volleerde vercierder en illustrator, wiens
luxueus decoratief-illustratief werk zoo duidelijk toonde wat zijn verbazend
toepassingsvermogen aan Grieksche vaas- en kanverciering, Pre-Raphaelitische
schilderkunst, le Nôtre natuurstyleering, Japansche prentkunst, aan middeleeuwsche
ambachts-perfectie en oud Duitsche plaatdruk had ontleend, had als
sociaal-democraat, houtsneden gemaakt, die algemeen als opwekkingen in den
internationalen strijd werden vertoond.
Niet Crane's overladenheid en weekelijkheid (de laatste kenbaar in zijn weinig
naturalistische arbeiders-typen), niet de schablone van zijn idealistisch-gedachte
vormen - fraaiïgheden, doch zijn buitengewone vermogen in het doen samengaan
van figuur en andere motieven tot een welsprekend en tevens decoratief werkend,
afgesloten geheel heeft Hahns heel wat minder polyglotte uitdrukkingswijze
ongetwijfeld beïnvloed. Meer dan Steinlens impressionistische, pathetisch werkende
kunst, die intusschen geestelijk natuurlijk hem juist sterker zal hebben geïnspireerd.
Wellicht hebben ook de gedurfde met vol-zwarte plekken gemodelleerde figuren
van Nicholson hem geïnfluenceerd. Doch het vruchtbaarst was zijn bewondering
voor den Simplicissimus-teekenaar Th. Th. Heine. Geen wonder, want Heine is in
de lijn die Hahn zou gaan volgen, de grootmeester. Zijn volkomen uitgesprokene,
duidelijke, snaaksche composities werden gewoonlijk geheel naar
styliseerders-opvattingen uit ornamentaal-werkende lijnen ongemeen effectvol in
elkaar gezet, zeldzaam mooi geconcipieerd werden zijn vignetten, lijsten enz., ook
in zwart en wit; daarbij is hij een karikatuur-teekenaar met nooit falende vinding en
kracht in het expressieve. De volmaakte illustrator van den volmaakten witz zooals
/ de Simplicissimus hem keer op keer brengt.

ALB. HAHN, NAAR ZELFPORTRET

1907.

Doch Hahn zou het stelsel toepassen op zijn agressieve tendenz-kunst. Uit zuiver
zwart en wit, zoo kras mogelijk tegenover elkaar gesteld, de vlakken zwart, de
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vlakken wit stellig, gesloten en effectvol, zooveel doende in enkel lijnen of streng
bijeengehouden tinten (door film, spatten of arceeren gemaakt), moest de
eenvoudige, ondubbelzinnige teekening worden opgebouwd, die immers na
gephotografeerd te zijn met het goedkoopst procédé, dat uitsluitend één nuance
van zwart aan het papier mededeelt, op de krant werd overgebracht. Ook dan nog
kon
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de reproductie ontgoochelen. Niet al te goed papier neemt bij groote oplagen niet
steeds zuiver de inkt op, soms vloeit wat door op plaatsen die ongerept wit moesten
blijven, soms worden plekken grauw, die zwart moesten zijn. Hiertegen kan de
kunstenaar niets doen, dan maar weer zoo straf, zoo gedecideerd mogelijk zijn en
ook dan nog vergroft of versaait dikwerf de door hem beoogde werking door het
drukken. Vergelijk dit met het procédé van den steendruk, vooral bij de handpers.
Daar heeft de teekenaar zich slechts te geven. Wil hij een behagelijk, gracelijk
zoeken, een boeiend krabbelen en krassen laten staan, vage aanduidingen door
felle accenten afwisselen, door speelschheden, nerveuse geestigheden van hand
zijn lijnentaal verrijken, nu eens losjes met krijt, dan vast met tusch tinten, het komt
alles, bij de noodige zorg, evenzoo over.
Nu ligt het voorzeker niet in Hahns bedoeling, precieus of zelfs subtiel te doen,
het zou ook in zijn situatie en met zijn opgaaf een misdrijf zijn. De geheele
persoonlijkheid, die in zijn werk verschijnt, werkt aan op straffen, klaren eenvoud,
geen andere mooiigheid dan de zeggingskracht en deugdelijkheid van het groote
geheel, met een zoo volmaakt mogelijke uitgesprokenheid van het vooral weder
ornamentaal werkende detail verrijkt. Bij een goed afdrukken geven zijn beste
prenten precies wat de teekeningen gaven: even als affiches werken zij vooral
duidelijk, trekken het oog aan door de verdeeling der twee eenige tinten, en boeien
het verder door de expressieve lijn.
Karakteristiek is het in dit verband, dat hij in de jaren die hij in het ziekenhuis
liggende doorbracht, niet anders kon teekenen dan met een griffel op de lei en zich
zoo oefende in een ‘techniek,’ die eigenlijk slechts één uitdrukkingswijze toelaat.
Onder de talrijke platen, die Hahn tot nu toe maakte, schijnt mij meer dan één
lang niet mooi. Doch nauwelijks één is onduidelijk.
En daarmee is waarlijk iets heel wezenlijks bereikt.

ABRAHAM DE GEWELDIGE (UIT ‘DE WARE JACOB’).

Heb ik het mis, of heeft werkelijk de groote spoorwegstaking en al de hartstocht
die ze in hen, die dachten als hij, moest gaande maken, Hahn een heilzamen stoot
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gegeven? Hij had al enkele goede platen geleverd, tusschen meer lusteloos gedane
in, doch er waren sporen van overwerktheid, die het met al te simpele en stijve
eenvoudigheid voor lief nam, naast veel mingeslaagde probeersels met krijt (een
materiaal waarin hij mij toch ook later niet schijnt veel positiefs bereikt te hebben;
de zwarte penseellijn voor den omtrek, de gesloten tint voor de invulling doen het
bij hem veel beter); hij had in een
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‘DE ONDERNEMER’ (UIT ‘ONDER ZWARTE REGIME’).
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prent op des heeren Boissevain aan de candidatuur Bijleveld verleenden steun een
goed portret-karikatuur, in het ‘zinkende liberale schip’ een met heel sobere middelen
gedane treffende compositie geleverd, doch ‘de houten schildwacht’ was aanmerkelijk
beter dan al het vooraf gaande.
Ja, in Hahns heele werk blijft het één van de beste dingen. Zoo iets expressiefs,
duidelijks en oorspronkelijks is, onder de zwarte prenten van ‘Het Volk’ nog alleen
maar behalve in enkele veel kleinere (waarover ik straks kom te spreken) bereikt in
den kerkenbouwenden vromen Duitschen jonker, een gefusileerd wordenden
Russischen arbeider, den op zijn neus kijkenden ‘overkant’ na het congres der
socialisten, de winkelsluiting, leve de vrijheid, en de prent waar Mr. Troelstra de
heeren Kolkman en Talma onder de kiesrechtpers plet, maar vooral in ‘op het
Binnenhof,’ Dr. Kuyper tusschen twee rijen soldaten. Om van enkele portret-charges
niet te spreken.
Het zeer oorspronkelijke in deze prenten is de beknoptheid. Door geheel Hahns
werk is de bedoeling te zien om zijn weinig middelen zooveel mogelijk uit te buiten
door velerlei toepassing en wel zonder ooit te verslappen, te mooi te doen, of in de
geringste mate onduidelijk te worden. Doch met de technische middelen, die hij
meer en meer ging beheerschen, is natuurlijk ook pictoraal wel wat te doen. Men
kan mij niet wijsmaken, dat in vele platen, ook latere, niet naar een schilderachtig
dramatisch effect is gezocht, een naar voren brengen van figuren en doen wijken
van andere, naar pikante lichten en schaduwen, atmospheer; in ieder geval zijn
zulke platen (ik noem een heel kras exempel: het einde der Dreyfus-affaire) wel niet
onduidelijk, doch leelijk tengevolge van een slap-polsigheid, die anders waarlijk
Hahns laatste gebrek is. Maar juist in die heel eenvoudig uitgewerkte, doch inderdaad
zeer vernuftige prenten als de houten schildwacht en Dr. Kuyper op het Binnenhof,
komen zijn voornaamste verdiensten, de zekerheid van hand, de overwogen en
smaakvolle plaatsing der vakken zwart of wit, de decoratieve samenstelling, de
volledige vormkennis, de krasse expressie, direct tot hun recht. En die deugden zijn
geheel uit hem zelf. Veel prenten van Heine, die zoo zuiver, geestig en eenvoudig
zeggen wat ze te zeggen hebben en daarbij als prent een zoo oorspronkelijk en
persoonlijk ‘ding’ zijn, staan mij niet voor oogen. Juist de ferme rust in zulke platen
geeft ze zoo iets zeer individueels. Het bijna stijve.
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CHARLES BOISSEVAIN (UIT ‘DE NOTENKRAKER’).

Ik zeg niet, dat Hahn op een zwieriger, losser manier niet ook nu en dan, ofschoon
veel zeldzamer, iets frappants geeft. Ik denk nu aan een illuminatie, die er zeer
vroolijk en feestig uitziet, een Russisch boerenpaar, dat als een Phenix uit de asch
der revolutie stijgt, een spin (de rechtspraak) in ‘Het Volk’ en enkele prenten in de
portefeuille ‘Onder Zwart Regime.’ Ook ontken ik niet, dat
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andere platen, die er eigenlijk als geheel nu niet zoo erg aantrekkelijk en vooral niet
specifiek persoonlijk uitzien, in details, koppen enz., ja ook als vindingrijke opzet
veel aardigs bieden, zooals: ‘In de politieke Arena’ en dat juist het erg eenvoudige,
straffe maar al te dikwijls tot smakeloosheid leidde, zooals bij die twee locomotieven
in ‘Wraak wil Bloed zien.’

LAAT ZE KOMEN OM D'R KIESRECHT (UIT ‘HET VOLK’).

In de kleine prentjes, die op de verdere bladzijden van ‘Het Volk’ verstrooid zijn,
uitte Hahn zich spontaner. En dit werk is dus onmisbaar als document voor wie hem
wil begrijpen. De groote prenten werden met zorg gecomponeerd. Voor houdingen
en handen veelal naar de natuur studiesgemaakt, er werd gewikt en gewogen,
geschikt en omgeschikt, met houtskool geprobeerd en nog eens geprobeerd. Niet
hierbij. Ongetwijfeld behooren nu de besten onder die groote prenten, die ik
composities wil noemen, tot een hooger orde dan zulke kleine als vlugraak bedoelde
dingetjes, en dit te meer, omdat de evenwichtige ja, onverstoorbare rust, de
afgeslotenheid van het geheel, veel meer Hahns kracht is dan bewegings-uitdrukking.
Zoodra die kleine prentjes als vulling iets op de bladzijde te doen hebben,
vercieringskunst worden, zijn ze dikwijls heel pikant, de vignetten en kopstukken in
‘Van Week tot Week’ bij voorbeeld doen het uitstekend. Slechts is dit meest niet het
geval en zoo als improvisator vind ik dezen teekenaar nu geheel en al niet belangrijk.
Een vignet als: van de dorpspastorie naar het torentje, dat is heerlijk, de dingen die
daar dan op volgen deugen niet, d.w.z. ze zijn goed, knap, al wat ge wilt, maar
volstrekt overbodig. Al wat daaronder niet direct opvalt als zeer eigengevonden en
zeer smakelijk in de verdeeling van zwarte en witte plekken, (juist wel een chef
d'oeuvre in dit opzicht is het kleine prentje met den heer Borgesius als: de
geheimzinnige) brengt ook bij nader bekijken geen meevallers; de vinding van dezen
teekenaar is kloek, frisch, niet geraffineerd. Ze is ook niet, dunkt mij, een intuïtieve,
de overwogenheid spreekt uit alles, dat goed is. De vele kostelijke kleine prentjes,
die door evenveel onbeteekenende worden afgewisseld, geven ook niets van die
schitterende, fantastische geestigheid, die wij in het werk van improvisatoren als
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Holswilder en Bauer ontmoeten; maar ze zijn op, hoe zal ik het noemen, praktischer,
welbespraakter, dankbaarder manier zinrijk en mooi.
Bij elk teekenaar, die voor de pers werkt, zal men wel slechts een betrekkelijk
gering aantal voorbeelden uit zijn arbeid kunnen halen, die als geheel eenigszins
in waarde met de goede kwaliteiten gelijk staan, die men fragmentarisch en
sporadisch in alles bijeen vindt. Zoo ook bij Hahns journalistiek
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werk, dat daarenboven nog een bijna onrustbarende productiviteit in zoo korten tijd
verraadt. Ik wensch uitdrukkelijk voorop te stellen, dat ik juist onder dit ‘Volk’-werk
veel van zijn hoogste bereiken al aantref, doch wil vooral niet minder ingaan op dat,
wat ongetwijfeld rustiger werd voorbereid.

HULDIGING VAN EEN KUNSTENAAR DOOR KUNSTENAARS (UIT: ‘HET LAND VAN REMBRANDT’).

En dan komt de portefeuille met gekleurde prenten: ‘Onder zwart regime’ het eerst
in aanmerking. Mooi is de eerste plaat. De tegenstelling tusschen den welgedanen
en wereldschen christenpotentaat in de door een slaafsche volksmenigte rijdende
pronkequipage en den uitgeteerden verdeemoedigden Christus zelf aan het kruis,
is uiterst welgeslaagd; de kleuren zijn raak en werkelijk verfraaiend. Aan deze prent
komen in de mooie serie slechts twee andere nabij: de Dr. Kuyper, die den
heksenkeuken stookt en die welke barsch en somber leunt op twee kanonnen.
Aan Dr. Kuyper heeft Hahn niet weinig te danken. De opzichtige persoonlijkheid
van den predikant-demagoog-dictator versymboliseerde langen tijd voor den
teekenaar geheel de Macht, waartegen hij kampte. Het sterk op den voorgrond
treden van den premier hielp hem daarbij niet weinig. Dr. Kuyper werd voor hem,
wat de prins-regent George voor Gillray, Napoleon voor Rowlandson, Louis Philippe
voor Daumier, Gladstone en Disreali voor Tenniel en Sambourne waren, Bismarck
voor Scholz was en Schaepman voor Holswilder; het type, dat in steeds wisselende
situaties en houdingen, overal bij te pas kwam, de physiognomie, die steeds
ingaander werd bestudeerd, waarop naar willekeur werd geparaphraseerd.
Gaandeweg veranderde zijn kijk op den minister blijkbaar. Eerst ziet hij hem, in de
eerste plaat van ‘Het Volk’ als een Pecksniff, dan wordt het een Bombastes Furioso,
dan, in ‘Abraham de Geweldige’, een vette, gebrilde Nero, later, na zijn val, een
snob van de droevige figuur. Die Abraham de geweldige, waarin met zooveel
ingaande kennis, voorhoofdvorm, ooren, nek, mondplooien, haarinplanting, kinvorm,
alles zeer scherp werd gechargeerd, behoort nog altijd tot de beste der karikatuur
portretten, die de ‘Ware Jacob’ gaf. Niet minder goed is Jhr. Mr. de Savornin Lohman.
‘De leider’ heet hij op het onder schrift, doch is, in dezen prachtig gemodelleerden
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kop, niet juist zoo fijn begrepen het samengaan in één persoon van den Calvinist
en den jonker? Voortreffelijk is ook de Domela Nieuwenhuis. De kunstenaar smeedde
om het imposante Apostelhoofd heen een krullerig ornamentwerk, uit de lange
lokken groeiende; zijn moedwil vermocht niet er de zonderlinge schoonheid van te
ontcieren. Mr. Loeff, Mr. Veegens, de hoffähige ministers Oyens en Melvyl en vooral
minister
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VAN DE DORPSPASTORIE NAAR 'T TORENTJE (UIT ‘HET VOLK’).

Staal, ds. Talma, prof. Bolland als kefhondje, dit zijn alle zeer oorspronkelijk
opgevatte portretkarikaturen, waarin de vaste hand die de aanwijzingen van een
zeldzaam heldere begrijpende observatie volgt, fijn, en rijk modelleerde en
karakteriseerde. Deze portretten - van sommige weet ik, van andere proef ik, dat
ze gelijkend zijn, zooals trouwens schier overal, ook in de composities, de personen
die optreden - deze portretten hebben in den grond volkomen dezelfde kwaliteiten,
als de reeds genoemde beste Volkprenten waar eens niemand acht op sloeg. Zij
waren voor den teekenaar in zooverre dankbaarder werk, dat ze hem ook bij een
ander publiek introduceerden. Als ieder dankbaar werk hadden ze tot herhalingen
kunnen voeren, indien de teekenaar niet wijselijk had geremd, begrijpende
waarschijnlijk, dat zoo'n opgaaf slechts slaagde, waar ze met lust werd aanvaard,
ja liefst uit eigen aandrang ontstond. Dat hier ook het groote gevaar lag van het
knechtschap aan een nu eenmaal succesvolle manier.
Zeer zeker zal behalve dat zijn observeeren van zulke persoonlijkheden in de
Kamer en elders aan zijn werk in het algemeen ten goede komt, de nadere
kennismaking met individueele trekken in allerlei gezichten ook zijn scheppingskracht
in deze meer en meer beïnvloed hebben. Zijn ‘kapitalisten’ type is weliswaar nog
altijd ten spijt van de waarheid een pikzwarte jood, en o.a. zijn ‘bankdirekteur’ riekt
nog wat naar het voetlicht van het melodrama. Maar in het hier en daar zoo bij
uitnemendheid kostelijke, in de kleuren ook zoo fijne Rembrandt-feest boekje (met
den vorstelijken somberen Groote, waarom de brooddronken pygmeeën dansen
en de lieve plaat met Titus) vind ik een heerlijk ingezien karaktertype: het teer
‘anemiesch ethisch popje,’ dat de weduwe Bas bekijkt. Zulk een persoontje te kunnen
teekenen, eischt een schalksch besef van het belachelijke in het leven direct óm
ons, waar ik menig bewijs van eenzijdig en bevangen bekijken der dingen om vergeef.
En niet minder voortreffelijk is ‘de liberale Jongeling.’ De manier is naar Heine; om
het even, het type is wáár en nog eens wáár, de spot is gul en werkt bevrijdend.
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BORGESIUS DE GEHEIMZINNIGE (UIT ‘HET VOLK’).

Heftig als in zijn taal tot een met hem kras-oordeelend publiek de teekenaar Hahn
zijn mag, toont hij zich toch dunkt mij nooit wat wij met een studentikoos maar
treffend woord ‘zuur’ zijn gaan noemen. Hij grijnst nooit. In sommige heel
hartstochtelijke uitingen werkt zijn kunst waarlijk welsprekend, altijd komen wij onder
den indruk van de groote overtuigdheid van
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den man, die haar voortbracht. Met dat al zijn zulke heel erge uitvallen, m.i. niet
Hahns kracht. Zijn aard, zooals die uit zijn satire spreekt, doet mij denken aan den
ernstigen jongen arbeider die op de laatste prent van ‘Onder Zwart Regime’ de
kleine zwarte mannetjes kalmpjes weg bezemt. Het is de bedaarde maar bezielde
strijder, die niet wondt om te wonden, doodt om te dooden, doch onverbiddelijk om
plaats te maken voor wat hem een schoone toekomst schijnt, het heden aantast,
omstoot en wegschuift. Een gemoedelijk strijder, ten slotte, die niet bij woedende
impulsie naar scherper, wreeder wapens zal grijpen dan de hem geoorloofde. Die
wapens zijn de spot dien den tegenstander en de opwekking die de vrienden geldt.

DE LIBERALE JONGELING. (UIT ‘HET VOLK’).

Mij wil het schijnen, alsof een goed werkman niet slechts zijn loon, doch of het
goede werk dat hij produceert mede aandacht en bewondering waard is. Beschouwen
wij Hahn als zulk een goed werkman en zijn kunst als het goede werk, dat wij
onbevangen en onbevooroordeeld moeten trachten te verstaan en te waardeeren.
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Oude vormen in nieuwe N.I. kunst,
door Martine Tonnet
De vraag, of men de Javaansche kunst beschouwen mag als een nagalm van
vroegere grootheid dan wel als een volksuiting, die onafhankelijk van het
Hindoe-voorbeeld, zich zelfstandig baan heeft gebroken, en tot oorspronkelijke,
eigene kunstvormen is uitgegroeid, valt niet gemakkelijk te beantwoorden.
Het door grootsche bouw- en beeldwerken van hoogen kunstzin getuigend
Hindoetijdperk is nog niet voldoende doorvorscht, om dat met beslistheid te kunnen
doen. En toch willen wij ons aan een oplossing wagen. De duizenden reliefs, aan
de Oud-Javaansche tempels geven het leven dier tijden in al zijn vormen weer. Men
heeft al veel te lang over het hoofd gezien, dat die met groote kunstvaardigheid in
steen gebeitelde geschiedenis van een belangwekkend tijdperk ook voor ons werd
geschreven, dat ze er recht op heeft, een plaats in te nemen in de
beschavingsgeschiedenis der menschheid.
De onlangs te Krefeld gehouden N.I. tentoonstelling (Oct.-Nov. 1906) bleek uit
zeer heterogene bestanddeelen te zijn samengesteld. Het grootste contingent
leverde de hedendaagsche kunstnijverheid. De oude kunst was maar schaars
vertegenwoordigd. In de wapenzaal en in de voorhal vonden we een aantal
gips-afgietsels naar reliefs en beelden uit den Hindoetijd: een serie tafreelen uit
Buddha's leven naar voorstellingen aan den Boroeboedoer, Buddhistische tempel
in Midden-Java in de nabijheid van Magelang, die tot de oudste Hindoe-monumenten
op Java mag gerekend worden.

PL. I. JAVAANSCH BEELD VAN TRACHIET, GEDATEERD 1343 N.C. VOORSTELLENDE DEN
NOORD-BUDDHISTISCHEN APOSTEL MANDJUçRI, DIE MET HET ZWAARD DER KENNIS DE WOLKEN
VAN GEESTESDUISTERNIS VERJAAGT, IN DE LINKERHAND HOUDT HIJ HET BOEK VAN DE LEER. DE
VIER KLEINE FIGUREN STELLEN ZIJNE VROEGERE VERSCHIJNINGSVORMEN OP AARDE VOOR.
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Verder vonden we er kopieën naar steenen beelden uit die oudere periode en
ook enkele uit de nieuwere, o.a. een fraai beeld van Mándjuçri, een der apostelen
van het Noordelijk Buddhisme, dat naar een inschrift dateert uit 1343 n. C (pl. I).
De invloed der Hindoe's, die in grooten getale zich op Java hebben gevestigd en
daar hun godsdienst, hun bouw- en beeld-
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ste

houwkunst overbrachten, neemt voor M.-Java een aanvang in de 8 eeuw onzer
jaartelling. Een reeks van heerlijke tempelgebouwen zoowel Buddhistische als
Brahmaansche zijn de steenen gedenkteekenen uit die oudere periode, die naar
de laatste onderzoekingen mag gerekend worden te sluiten met den bouw van
Tjaṇḍi Prambanan, een tempelgroep nabij Jogjakarta, aan den voet van den Merapi.

PL. II (PL. XXIX BIJ GRONEMAN). RELIEF AAN TJAṇḍI PRAMBANAN IN VIER TAFREELEN, DIE VAN LINKS
NAAR RECHTS LOOPEN. OP c ONTVANGT DE APENKONING RāMA'S BEVELEN. OP d ZIT HANUMAN
ALS VERSPIEDER OP HET DAK VAN RāWANA'S PALEIS.

Een onlangs daarop gevonden jaartal werd door prof. Kern gelezen als 886 der
*)
Javaansche çakajaartelling, d.i. 964 n.C. . Het is een groep van 6 groote en een
aantal kleinere gebouwen alle met fraai beeldwerk versierd. De in de tempelputten
gevondene urnen, die lijkasch en kostbaarheden inhielden, bewijzen, dat de tempels
als grafmonumenten te beschouwen zijn, een doodenstad aldus voor de toen
†)
heerschende dynastie van het machtige rijk Mataram , waarvan de roem tot in China
moet zijn doorgedrongen. Daar na laatstgenoemd jaartal de steenen inschriften van
Midden-Java, ook de Chineesche kronieken over die oudere periode zwijgen, terwijl
die voor Oost-Java gaan spreken, heeft men de gevolgtrekking gemaakt, dat het
centrum van het gebied der voornaamste vorsten, dat als beschavings-centrum
mag beschouwd worden, zich naar Oost-Java heeft verplaatst. Van die latere periode,
waarin het Hindoeïsme ging verzwakken en de echt Javaansche volksaard weer
bovenkwam, is men meer te weten

*)
†)

Dr. Juynboll las er uit 996 = 1074 n.C. Zie Bijdr. voor Taal, Land en Volkenkunde van N.I. Juli
1907.
Vele eeuwen later werd in dezelfde streek een Mohamedaansch rijk van dien naam gesticht.
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PL. III. RELIEF AAN DEN BOROBOEDOER IN TWEE TAFREELEN, DIE VAN RECHTS NAAR LINKS LOOPEN.
OP a ZIEN WE EEN HUIS MET ZIJGALERIJ, OMGEVEN DOOR EENE PALISSADEERING. TAFREEL b IS
NIET AFGEWERKT.

gekomen dan van die oudere periode. De historie der daar gebloeid hebbende
rijken, hunne namen en die hunner vorsten, ook de data zijn na de onderzoekingen
de

van Dr. Brandes en Professor Kern vrij nauwkeurig vastgesteld. Maar in de 13
eeuw doet de Islam zijn intrede in den Archipel. In 1518 wordt koning Oedara, laatste
vorst van het Oost-Javaansche rijk Mådjåpahit verslagen door den
Mohamedaanschen vorst van Demak en onder den scepter van den Islam verdwijnt
de mooie beeldhouwkunst; de tempels worden ruïnes; de steeninscripties zwijgen
en over dien tijd van fanatisme, van geloofsstrijd en kunstverval trekt de geschiedenis
helaas een langen, wijden sluier, die reikt tot in de periode der Nederlandsche
overheersching.
Het laat zich begrijpen, dat uit de eerste eeuwen na de komst van den Islam, die
op de Hindoekunst zulk een noodlottigen invloed heeft uitgeoefend, maar weinig
kunstvoorwerpen van beteekenis zijn overgebleven.
In de musea zijn ze schaarsch en op de tentoonstelling komen ze met een enkele
de

uitzondering niet voor. Ouder dan de 19 eeuw zijn de meeste der daar uitgestalde
voorwerpen niet. Hoe wijd alzoo is de gaping tusschen de beide afdeelingen. Een
tijdruimte van 6 tot 11 eeuwen scheidt de bovenbedoelde fragmenten van
Hindoekunst van het werk der hedendaagsche bewoners van den Archipel en dat
niet alleen. De muur, die rassen scheidt, staat ook daartusschen, want de Hindoe
heeft, naar taal en afkomst te oordeelen, maar weinig weg van den Javaan.
Toch heeft hij zijn geloof en kunst in vroeger eeuwen op Java overgeplant en met
die van zijn leerling saamgeweven, zoodat van wat de inlander uit zichzelf bezat,
waarschijnlijk veel verloren ging.
De samenweving, die zonder twijfel heeft plaats gehad, biedt aan een onderzoek
*)
als
*)

Notitie bij de photo's naar de reliefs aan den begraven voet van den Boroboedoer.
In 1885 ontdekte de ingenieur IJzerman, toen die zich op het breede steenen terras bevond,
dat schijnbaar den basis van het gebouw omsluit, een tweede lijstwerk achter het zichtbare.
Bij het openbreken van het terras bespeurde men, dat de vorm van den voet oorspronkelijk
veel slanker was geweest en de drie terrassen, waarvan de twee onderste nagenoeg geheel
onder den beganen grond zijn geraakt, dien oorspronkelijken voet als een band omsloten. In
1890 is de geheele voet tijdelijk en bij gedeelten ontbloot. Eene serie van 160 basreliefs bleek
den voet te omsluiten vlak boven het benedenste terras. Waarschijnlijk hebben de Hindoe's
uit vrees voor uitzakking van dien voet zelf dien band van terrassen daarom gelegd. Enkele
dezer reliefs waren nog niet voltooid. Bij de ontgraving bleek het, dat de reliefs met eene laag
klei waren bestreken en dat de steenen, die er tegenaan waren geplaatst, aan de binnenzijde
waren uitgehold. De reliefs, die wat begrijpelijk is, goed behouden zijn, werden op last der
regeering gephotografeerd, waarna de ontgraven plaatsen weer stuk voor stuk werden
aangevuld. Door de welwillendheid van den heer S. Müllemeister, ex-Raad van Indië, werden
wij in de gelegenheid gesteld enkele dezer zeldzame photo's te doen reproduceeren.
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PL. IV. RELIEF AAN DEN BOROBOEDOER (A 73) IN TWEE TAFREELEN, DIE VAN RECHTS NAAR LINKS
LOOPEN. OP b ZIEN WE EENE TEGELVERSIERING AAN DE BOVENVERDIEPING VAN EEN HUIS. ERBOVEN
ZIEN WE TRALIEWERK ONDER EEN DAKLIJST MET DRIE ANTEFIXEN.

bovenbedoeld groote moeilijkheid. Wij zullen trachten, den weg te overzien, dien
de Javaansche kunst gevolgd heeft en datgene, dat het oorspronkelijk bezit was
van het Maleisch-Polynesische ras, af te scheiden van het van buiten aangebrachte.
Gelukkig zijn er van de oudere periode: die van Midden Java, waarin het Hindoeïsme
den toon aangaf, genoeg overblijfselen aan den dag gekomen, om ons een beeld
te geven van de leefwijze der zoogenaamde Hindoe-Javanen.
Op de reliefs van Tjaṇḍi Boroboedoer, die voorstellingen geven uit Buddha's leven
en verschillende godsdienstige verhalen en fabelen illustreeren, vinden we met bijna
overdrevene nauwgezetheid de voorwerpen van weelde en dagelijksch gebruik
afgebeeld. Deze Buddhistische tempel werd volgens Prof. Kern gebouwd in het
de

midden der 9 eeuw n.C. volgens Dr. Brandes tusschen 778 en 928 n.C.,
Wij kiezen uit de reliefs die van den begraven voet, waar we, meer dan aan de
hoogere omgangen tafreelen uit het dagelijksch leven vinden afgebeeld: een
vischvangst, een jacht, een krijgsdans enz. Zelfs zien we een kok voor een vuur
bezig, een visch te kerven met een breed hakmes van nauwkeurig denzelfden vorm
als de nog heden in de kratons van Solo en Jogja gedragene dienstmessen
(wĕḍoeng). Een slaaf blaast door een bamboepijp het vuur onder den kookpot aan.
Het toen gebruikte vaatwerk en gereedschap is daar in groote verscheidenheid
afgebeeld, zoodat we materiaal genoeg hebben ter vergelijking met wat nu nog
bestaat.
*)
Hetzelfde kan gezegd worden van de reliefs van Tjaṇḍi Prambanan , waar aan
den hoofdtempel een groot deel van het Rāmāyana (Hindoe-epos) in steen is
geïllustreerd. Alleen is de verscheidenheid daar minder groot dan aan den
reuzenbouw van Boroboedoer. Bij de beschouwing dezer reliefs moet men in het
oog houden, dat de beeldhouwers op kunstgebied geheel andere inzichten hadden
dan wij. Met de begrippen van ruimte en verhouding werd allerzonderlingst
omgesprongen. Ze beitelden bijv. een boom, die zich op een achtergelegen plan
moest bevinden, recht boven de tafreelen van het voorplan, maar kleiner. Een grot
werd voorgesteld door een holte zoo groot als de hand der daarvoor staande persoon
met een bidschel daarin gehangen.
Verder kenmerkt deze kunst zich door een sterken drang naar stileering. Een
rotspartij werd afgebeeld als op elkaar gestapelde in symmetrischen vorm gebeitelde
blokken. Boomen, bloemen en vruchtentrossen werden tot ornamenten verwerkt,
voornamelijk de heilige boomen en bloemen, waarmede de Hindoe zich voorstelde,
dat de hemelen waren versierd.

*)

Zie het plaatwerk van Dr. J. Groneman: Tjaṇḍi Prambanan.
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Aan onkunde mogen we deze werkwijze, die in onze oogen gebrekkig schijnt, niet
toeschrijven. De beeldhouwers volgden die met bewustheid, daar ze alle licht wilden
laten vallen op de handelende personen en de omgeving als decoratief daaromheen
werkten, meer door aangeving dan door afbeelding.
Wij hebben er boven reeds op gewezen, dat de Hindoe-tijd in twee perioden is
te splitsen. De Boroboedoer is te brengen tot die oudere, beginnende met 700 der
Çakajaartelling (= 778 n.C.), waarin de Hindoe als leider en voorlichter optrad. Zoo
vindt men op Boroboedoer verhalen geïllustreerd, die zich naar inhoud en volgorde
volkomen aansluiten bij de in Britsch-Indië gevondene seriën van Buddhistische
legenden. Vele op jongere tempels afgebeelde Hindoe-epen wijken van het
Hindoe-voorbeeld in vele opzichten af. Dat is natuurlijk daaraan toe te schrijven,
dat de Javaansche bewerkers zich vrijheden veroorloofd hebben, waarbij er steeds
naar gestreefd werd, aan de verhalen een locale kleur te geven. De jongere reliefs
als die van tempel Panataran (1350 n.C.) in Kediri (O. Java) vertoonen dan ook zulk
een sprekend Javaansch karakter, dat het Hindoeïsme daarin zeer flauw meer te
herkennen valt. Het spreekt vanzelf, dat een bepaalde grens moeilijk te trekken is.
Ook in de Midden Javaansche monumenten doet de losmaking van het Hindoeïsme
zich hier en daar al voorgevoelen. In het bijzonder geldt dat van de reliefs aan tempel
Prambanan. Er spreekt daaruit alreeds iets zelfstandigs en eigens, een tot rust
komen van den vorm, wat voornamelijk in den

PL. V, PL. XXXI BIJ GRONEMAN. RELIEF AAN TJAṇḍI PRAMBANAN IN TWEE TAFREELEN, DIE VAN
LINKS NAAR RECHTS LOOPEN. OP a HEBBEN DE DEMONEN HANUMAN GEGREPEN EN BINDEN EEN
FAKKEL AAN ZIJN STAART, DIEN ZIJ IN BRAND STEKEN (ZIE DE OLIEKRUIK IN DE HAND VAN EEN VAN
HEN). OP b ZIEN WE HANUMAN MET ZIJN BRANDENDEN STAART HET DAK VAN RāWANA'S PALEIS IN
BRAND STEKEN.

Huizenbouw
*)

zich uit. Stellen we de afbeeldingen van Rāwana's paleizen aan Tjaṇḍi Prambanan,
pl. II, tegenover de voorname woningen aan Borobodoer, dan valt het verschil
onmiddellijk op. Het karakter der eerste sluit zich aan bij dat van het in dezelfde
serie afgebeelde volkshuis (pl. XXVIII) éénheid van bouw alzoo, die bewijst, dat de
afbeeldingen niet gefantaseerd, maar naar het leven werden gebeiteld. Van die we
op Boroboedoer aantreffen, kan datzelfde niet gezegd worden.
We merken daar een zoeken naar een vasten norm op (a, b, c) een zekere
wankeling in den vorm der huizen, die met hunne vreemdbelijnde daken en
schuinstaande muren, wel beelden der fantasie schijnen te zijn. Men zou zoo zeggen,
dat de Javaan van dien tijd met dat, wat de Hindoe uit zijn vaderland

*)

Rāwana is een demonenkoning van het eiland Langka (= Ceylon), die door Rāma, den held
van het Rāmāyana wordt beoorloogd.
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had meegebracht, nog niet volkomen vertrouwd was, dat hij den greep nog niet
gedaan had van dat, wat zich bij eigen landaard en omgeving het best zou blijken
aan te passen.

PL. VI, PL. XXI BIJ GRONEMAN. RELIEF AAN TJAṇḍI PRAMBANAN IN TWEE TAFREELEN, DIE VAN LINKS
NAAR RECHTS LOOPEN. OP a ZIEN WE RāMA EN ZIJN BROER LAKṣMANA, DIE ZICH EEN HUT IN DE
WILDERNIS GEBOUWD HEBBEN. ACHTER HEN ZIT DE KLUIZENAAR AGASTYA. OP b DOET DE
STERVENDE VOGEL JATāYU HET VERHAAL VAN SITA'S ROOF AAN RāMA.

In de reliefs van Prambanan daarentegen zien we hoe het hoofdkarakter voor het
volkshuis en het paleis hetzelfde is. Beide zijn op palen gebouwd en dragen (pl.
XXXI en XXVIII), een naar boven zich verbreedend dak, dat gesteund wordt door
dwarsbalken, wier uiteinden aan den gevel zichtbaar zijn. Bij beide is de
bovenverdieping gesloten en aan den gevel voorzien van een horizontaal loopend
lijstwerk. Aan een der zijmuren van het volkshuis is een getralied venster zichtbaar.
Het paleis onderscheidt zich van dit laatste door eene omloopende galerij, die door
een afzonderlijk dak gedekt is en door kunstvolle bewerking der steunpilaren, terwijl
aan de bovenverdieping dicht onder het dak een versiering van twee tegelrijen
de

zichtbaar is (pl. XXXIX). Naar de Chineesche berichten over Java uit de 10 eeuw
te oordeelen, moeten dat geglazuurde aarden tegels geweest zijn van g e l e en
g r o e n e kleur, zooals we die nu nog op Java zien aan de huizen der Chineezen.
Ze waren blijkbaar evenals de tegenwoordige à jour bewerkt. Ook op de reliefs van
Boroboedoer zagen we zoo'n tegelversiering afgebeeld, pl. IV.
Ze werden waarschijnlijk door de Hindoe's op Java gebracht en bleven daar
geruimen tijd gehandhaafd. Van dakpannen bemerken we op de M. Javaansche
reliefs geen spoor. De daken moeten van brandbaar materiaal zijn vervaardigd
*)
geweest, denkelijk van atép . Zie pl. XXXI van Tjaṇḍi Prambanan, waar Hanoeman,
de aap, die als spion naar Rāwana's hoofdstad wordt vooruit gezonden, het dak
van diens paleis in brand steekt pl. V.
Het volkshuis was blijkbaar van hout gebouwd. De tegelversiering aan de huizen
der gegoeden wijst op steenbouw, waarbij baksteen wel het gebruikte materiaal zal
zijn geweest. Bamboemuren troffen wij alleen aan op het relief, waar Rāma zich
een hut in de wildernis gebouwd heeft (pl. XXI), pl. VI. We zouden hieruit de
gevolgtrekking kunnen maken, dat de bamboehuizenbouw, die wel de oorspronkelijk
Maleisch-Polynesische zal geweest zijn, toen weinig in tel was. Wanneer we nu den
tegenwoordigen inlandschen bouwtrant nagaan, dan is het verbazingwekkend, hoe
weinig van de toen gangbare modellen is behouden gebleven. Slechts de vorm der
op Boroboedoer

*)

Gedroogde alang-alang of nipahbladen.
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afgebeelde rijstschuren heeft zich door de eeuwen heen weten te handhaven. We
vinden dien terug in de Padangsche Bovenlanden, waar trouwens het kunstig
snijwerk aan de houten, op palen gebouwde huizen waarschijnlijk een rest is der
oude Hindoebeschaving. Ook op Bali wijst het mooie snijwerk aan huizen en tempels
naar den Hindoetijd terug.
Op Java zelf is, wat betreft den huizenbouw een allertreurigste achteruitgang op
te merken. Muren van bamboe-vlechtwerk vinden we zelfs aan de huizen der
aanzienlijken, waaraan wij tevergeefs naar houtsnijwerk zoeken. Zelfs de eenvoudige,
maar aardige dakversiering verkregen door het doen uitsteken der steunbalken
ontbreekt.
Waarschijnlijk is de Javaan naarmate de Hindoe-invloed ging verzwakken, tot
den primitieven Maleisch-Polynesischen huizenbouw teruggekeerd.

Steenplastiek.
Wat de plastische kunst in steen betreft, die moest noodzakelijk met de in ongenade
gevallen Hindoegoden verdwijnen. De Mohamedaansche Hindoe's (niet de
*)
Arabieren), die in den Archipel den Islam invoerden, hebben met evenveel vuur
den beeldendienst gefnuikt als waarmede die door hunne voorvaderen werd
gepredikt. Aan die fanatieke bekeeringswoede is het dan ook toe te schrijven, dat
in het batikornament de koppen van vogels, visschen enz. tot een bloemachtig figuur
zijn verstileerd. Een geloovige Javaansche zal het niet wagen, de koppen der dieren
natuurgetrouw weer te geven.

Kostuum.
Het bekende Hindoe-godenkleed heeft in den Archipel al bitter weinig sporen
nagelaten. Bezien wij het godenbeeld op pl. I.
Het draagt een van de heupen tot de voeten afhangend beenkleed, dat naar de
staande beelden te oordeelen aan weerszijden van het lichaam en aan de voorzijde
in fijne plooien neervalt. Het wordt om de heup bevestigd door twee of meer gordels,
soms van leder, maar meestal schijnen ze van een of ander fijn weefsel vervaardigd.
Aan de voorzijde zijn ze voorzien van metalen, met edelsteenen bezette gespen.
Verder omsluit, lager nog dan die smalle gordels, een breede, dicht geplooide
(zijden?) sjerp het lichaam, die boven de rechter- en linkerheup werd vastgestrikt
met lang afhangende einden. De lussen der strikken zijn op de photo zichtbaar. Een
fraai bewerkte halsketen, met juweelen bezette boven- en benedenarmbanden en
een dito borstgordel versieren het bovenlijf. Ook de met juweelen bezette oepawita
(kastenkoord) ontbreekt niet.
Daaronder zien we een fijngeplooiden schouderdoek, die met een slip over den
linkerschouder afhangt en onder den rechter oksel doorgaat. Deze schouderdoek,
dien we ook opmerken aan de godenfiguren in de lederen wajang, was in dien tijd
de dracht van goden en priesters. Nu is die doek, sĕlèndang gegeheeten
v r o u w e n d r a c h t geworden.
Verder draagt deze Godheid een om het voorhoofd gestrikten band of smallen
hoofddoek van weefsel, waarover een dito van metaal, die met juweelen is versierd.
*)

Volgens Prof. Snouck Hurgronje.
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De eigenlijke kroon bestaat uit verschillende verdiepingen, en is gedekt door een
klok (dagob) vormige versiering. De strikken van den hoofdband zijn tegen de glorie
aan weerszijden van het hoofd uitgespreid.
Aan de Britsch-Indische tempels treft men meermalen afbeeldingen aan van dit
kostuum, dat de dracht der hoogere klassen typeerde, met dien verstande, dat het
lange beenkleed vrouwen- of godendracht was, terwijl de mannen een soort van
korten broek droegen. Daarover viel de sjerp, tot breede lussen gestrikt, wapperend
langs de heupen neer, wat aan dit kostuum, dat door schoone proportiën uitmuntte,
bijzondere gratie bijzette. Zie Rāma's bekleeding. (pl. XXI) pl. IV.
Vergelijken we nu het Hindoe-kostuum met het hedendaagsche, dan valt het op
hoe in den Hindoetijd de heupstreek het uitgangspunt der bekleeding vormde, terwijl
dat bij den hedendaagschen Javaan naar het middel is verlegd. De kain met strakken
voorplooi
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en de saroeng gelijken al zeer weinig op het langs de heupen en aan de voorzijde
sierlijk geplooide Hindoekleed.
Hoe de k a i n , het volkskleed der Javanen zich ontwikkeld heeft, konden we niet
nagaan. We zien het in de reliefs van tempel Panataran (1350 n.C.) voor het eerst
opdagen.
De S a r o e n g of kokerdoek, de gewone dracht der meeste inlanders buiten Java,
is beslist echt Maleisch-Polynesisch.
Van de sieraden is in de ceremoniedracht (bij bruiloften en aan de vorstenhoven)
nog wel een en ander terug te vinden, maar in het algemeen kan men zeggen, dat
de inlander ook hierin het Hindoevoorbeeld heeft prijs gegeven. Alleen de koperen
b u i k g o r d e l s , die nog in de vorige eeuw in de Bataklanden door mannen gedragen
werden, herinneren aan de oude Godendracht.
Het verval der

PL. VII. RELIEF AAN DEN BOROBOEDOER (A 82) IN TWEE TAFREELEN, DIE VAN RECHTS NAAR LINKS
LOOPEN. OP b ZIEN WE EEN WEDA-GELEERDE, BEZIG TWEE LEERLINGEN TE ONDERWIJZEN UIT EEN
OPENGELEGD PALMBLADHANDSCHRIFT.

Goudsmidskunst,
die in den Hindoetijd, getuige de rijkgeornamenteerde lijfsieraden, een groote
beteekenis had, staat in nauw verband met het in onbruik raken dezer sieraden.
Wel worden hier en daar nog fraaie en goede zaken vervaardigd, maar het uitgebreid
vocabulaire der Javaansche goudsmeden is niet in evenwicht met den geringen
omvang hunner industrie en wijst terug op een zeer bloeiend verleden.

De bronsgietkunst
der Hindoe's heeft met de oude Goden eveneens de wijk genomen. De vondsten,
bewaard in de musea van Leiden en Batavia wijzen op een hoogen trap van bloei.

Het geelgieterswerk,
dat er voor in de plaats kwam, kan zich daarmee niet meten. Wel heeft de Javaan
het in de ciseleerkunst vrij ver gebracht, maar door buitengewone kracht of
oorspronkelijkheid munt de versiering der koperen bokors (kommen), sirihstellen
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en kĕṇḍi's (waterkruiken) niet uit. Wel merken we in de koperen wajanglampen van
de oudere tot de nieuwere een geleidelijken ontwikkelingsgang op, die waarschijnlijk
met de ontwikkeling van het wajangspel gelijken tred zal hebben gehouden, maar
overigens onderscheiden zich de koperen gebruiksvoorwerpen maar zelden door
oorspronkelijkheid van vorm.
De Javaansche k e t e l is bepaald naar Europeesch model gevormd; de
w i e r o o k p o t naar Chineesch porceleingoed.
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Ook in het s i r i h k w i s p e d o o r zien wij een Europeeschen voorvorm, evenals in
de koperen t a b a k s d o o s .
Alleen in de karbouwenklok (pl. II) het sirihstel (pl. V) en de kĕṇḍi (pl. VI) zien we
oude, zelfs zeer oude vormen bewaard.
De dierklok is vrij van Westerschen invloed en haar voorvorm is meermalen terug
te vinden op de reliefs. Ook werden verschillende bronzen dierklokken van dergelijken
vorm in den grond gevonden.
Wat het s i r i h s t e l betreft, het bestaat in den meest gebruikelijken vorm uit: een
achtzijdig onderstel, waarboven we de doosjes zien voor kalk, gambir, pinang en
tabak en het kokertje voor de sirihbladen. Van den achtzijdigen bak konden we den
voorvorm op de reliefs niet terugvinden. Op die oudere van M. Java vonden we
trouwens geen enkel bewijs voor s i r i h g e b r u i k . Wel zien we op pl. XXVIII
volgelingen, die een tasch van vlechtwerk om den hals dragen, wat wel op
sirihgebruik kan wijzen, maar dan was het in dien tijd nog maar een verachte
volksgewoonte. Onder de gebruiksvoorwerpen der vorsten en aanzienlijken zien
we niets, dat er op doelt.

PL. VIII. A-JOUR GEWERKT KOPEREN SIRIHBLAD-KOKERTJE, AFKOMSTIG VAN OOST-JAVA.

Eerst op tempel Panataran 1350 n.C. (bij Blitar in Kediri) zien we in het gevolg
der vorsten de sirihdoos verschijnen een vrij groot, vierkant kistje gedragen door
den voorsten volgeling. De volgende draagt onveranderlijk het daarbij behoorend
kwispedoor, dat echter van een anderen vorm is dan het tegenwoordig gebruikelijke.
de

de

Waarschijnlijk werden met de losmaking der Hindoe-overheersching (11 , 12
de

en 13 eeuw) tot dusver geminachte volksgebruiken en gebruiksvoorwerpen
(wajang, sirihgebruik, saroeng, (kain?) en kris) tot hooger ontwikkeling gebracht en
opgevoerd tot in de omgeving der vorsten.
Voor het s i r i h b l a d - k o k e r t j e meenen we den voorvader gevonden te hebben
in het opvouwbaar bakje, dat aan den Boroboedoer herhaaldelijk werd afgebeeld
(pl. VII). Het diende toen blijkbaar tot bewaring van pijlen, kleine handbogen en
offergereedschap ook van spijsoffers. We zien het steeds in het gevolg van Goden
en vorsten. We zien het nu eens stijf toegevouwen, dan wijder geopend en soms
voorzien van een voetje.
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Waarschijnlijk was het van fijn vlechtwerk gemaakt Het voetje bewijst, dat het niet
van pisangblad kan geweest zijn. Bezien we nu het hedendaagsche bladkokertje,
dan merken we op, dat het voetje daaraan totaal overbodig is, daar het kokertje
steeds liggend gebruikt wordt. Het vrij breede lijstje aan het kleine voorwerp wijst
ook op een omvangrijker voorvorm. pl. VIII.
Wie met onze redeneering geen vrede neemt, bezie eens het galasirihstel van
*)
den Soesoehoenan van Solo. Het bladkokertje vinden we zoowaar van getrouw
denzelfden vorm op den Boroboedoer terug. (f).
Ook op Lombok (zie den Lombokschat) en op Sumatra (pl. IX) heeft in zilveren
pronkbakjes die oude vorm staande gehouden,
Voor de kĕṇḍi is de geschiedenis vrij gemakkelijk na te gaan. We vinden haar
voorvorm herhaaldelijk terug op den Boroboedoer, (pl. X) hier en daar met geringe
afwijkingen. Daar er onder de tallooze metalen

*)

Was bij de inzending van Z.H. te Krefeld.
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gebruiksvoorwerpen, die in den grond zijn gevonden, geen enkele kĕṇḍi werd
aangetroffen, maken we de gevolgtrekking, dat die oudere kĕṇḍi's van aardewerk
vervaardigd waren. De versiering van de op pl. XI afgebeelde wijst daar ook wel
heen.

Wapens.
Wat de op de reliefs afgebeelde wapens betreft, die vertoonen met de tegenwoordig
gebruikelijke: de Javaansche en Balineesche krissen, de Dajaksche koppensnellers
en de Atjehsche rentjongs (dolken) niet de minste overeenkomst.
Op Boroboedoer en Prambanan zien we in de handen der vorsten p i j l en b o o g ,
die blijkbaar het hoogst in aanzien stonden. De bogen zijn gewoonlijk zeer lang en
de pijlen naar evenredigheid groot en zwaar. In de Soendalanden wordt dit wapen
nog wel op de vogeljacht gebruikt. Daarop volgde in aanzien het z w a a r d , dat we
meestal in handen der volgelingen zien, een enkele maal ook in die der edelen.
Het zwaard is enkel- of dubbelsnedig. In het laatste geval vertoont het een dubbele
bloedgeul (plaat V). Ook kromgebogen s a b e l s kwamen voor (pl. XXXII) en korte
breede h a k m e s s e n (pl. XXXIII), de laatste uitsluitend als volkswapen. Het bekende
dienstmes (wĕḍoeng) in de kratons van M. Java is van dit laatste blijkbaar de
afstammeling. Het laagst in aanzien stonden het b l a a s r o e r en de k n o d s . Beide
behooren waarschijnlijk tot de oudste volkswapens. Het eerste vinden we nog in de
Preanger en enkele andere plaatsen van den Archipel, ook bij de Papoea's op
Nieuw-Guinea. De k n o d s treffen we in de Rāmāyana-reliefs aan in handen der
apen, als ze ten strijde trekken tegen Rāwana's demonenleger. Het zijn zware
geringde wapens, die wel het voornaamste verdedigingsmiddel der onbeschaafde
oerbewoners geweest zullen zijn. Op N. Guinea zijn ze dat nog steeds. Of nu dit
geringde model door de Hindoe's op Java gebracht is, dan wel daar voor hunne
komst alreeds bestond, zal eerst na zorgvuldige vergelijking met de gelijktijdige
reliefs in Britsch-Indië zijn uit te maken.
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PL. IX. IN ZILVER GEDREVEN SIRIHBLADKOKERTJE, AFKOMSTIG VAN W. SUMATRA VAN DENZELFDEN
VORM ALS DAT VAN Z.H. DEN SOESOEHOENAN. EIGENDOM VAN DEN HEER ABELEVEN, HILVERSUM.

In allen gevalle munten de hedendaagsche wapens der inlanders naar vorm en
versiering verre uit boven de in den Hindoetijd op Java gebruikte. Aan de laatste
mist men het symbolieke ornament aan de greep, de slanke buiging aan het
boveneind der scheede en de kunstvolle pamoriseering, die de bekoring van het
Javaansche pronkwapen uitmaken.
Den kris treffen we het eerst aan op de Oost-Javaansche reliefs (Panataran 1350
en Soekoeh 1440 nC.).
Ook in eene betrouwbare kroniek: de Pararaton wordt verteld, hoe in 1218 n.C.
een wapensmid Empoe (meester) Gandring, een kris had te smeden, waarvan de
vervaardiging 5 maanden duurde. Daar in die Oost-Javaansche periode de
Hindoe-invloed sterk verzwakt en het Javaansche karakter
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PL. X. RELIEF AAN DEN BOROBOEDOER (A 12) IN TWEE TAFREELEN, DIE VAN RECHTS NAAR LINKS
LOOPEN. OP a ZIEN WE EEN KĕṇḍI. OP b EEN OPVOUWBAAR BAKJE.

zich zelfstandig ging toonen, moeten we tot het besluit komen, dat de kris, die in
het Hindoeland niet voorkomt, op O.-Java werd uitgedacht en wel in die schitterende
bloeiperiode der rijken van Kahoeripan, Daha (beide in de Brantasvlakte) en
Toemapĕl (in Pasoeroean), waarin de losmaking van het Hindoeïsme zich moet
hebben afgespeeld. De taal der Hindoe's, het Sanskrit, geraakte op den achtergrond.
De eigene, oude, mooie taal kwam weer in eere. De hofdichters Ĕmpoe Kanwa
de

de

(11 eeuw n.C.), Empoe Sĕḍah, Ĕmpoe Panoeloeh (12 eeuw n.C.) verwerkten
de stof der Hindoe-epen tot nationale gedichten, die door oorspronkelijkheid van
opvatting en geniale behandeling onder de beste producten der Javaansche
letterkunde mogen gerekend worden.

Wajang.
Ook de ontwikkeling van de wajang, het echt-Javaansche volkstooneel, zal in die
periode moeten worden gesteld. Over den tijd van ontstaan is men het nog niet
eens. Vrij zeker is het, dat de oorsprong op Java moet gezocht worden, waarschijnlijk
wel in de Voor-Hindoe-periode. Zij staat in nauw verband tot de voorvadervereering
van het Maleisch-Polynesische ras.
Voor de ten tooneele gevoerde verhalen werd de stof hoofdzakelijk geput uit de
bewerkingen der Hindoe-epen.
De plaats der handeling werd daarbij overgebracht op Java en de helden werden
tot voorvaderen der Javaansche vorsten verheven. Maar ook de cyclus der
echt-Javaansche Pandji- en Damar Woelan-romans en de oud-Polynesische mythen
leverden hun contingent voor de opgevoerde tooneelstukken.
Alhoewel men tot dusver den Javaan alle gevoel voor historische waarheid ontzegd
heeft, blijkt het meer en meer, dat hij dit verwijt lang niet altijd verdient. De snijders
der wajangpoppen hebben steeds getracht, wat kostuum en kapsels betreft, historisch
waar te blijven. De l e d e r e n w a j a n g (w. koelit) kan volgens tijdsorde in twee
groote groepen gedeeld worden, die ook de poppen naar het uiterlijk verdeelt.
De W a j a n g P o e r w a behandelt alleen de oude Hindoesagen. Het kostuum
der poppen sluit zich aan bij het op de oudste reliefs afgebeelde. We herkennen
duidelijk de strikken en afhangende einden der sjerp, de dubbele buikbanden, het
kastenkoord en de sieraden, ook de metalen oorblaadjes van den ouden godentooi.
De naar boven gebogen haarvlecht, de zoogenaamde kreeftenschaar, is
waarschijnlijk eene fantastische uitwerking van eene in de Panataran-periode
gebruikelijke ksatrija-haardracht.
De W a j a n g G ĕ ḍ o g speelt in den tijd van Pandji, den ridderlijken held uit de
Pandji-romans, wiens liefdesavonturen de Javaan nooit moe is aan te hooren. Door
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PL. XI. RELIEF AAN DEN BOROBOEDOER (A
LOOPEN. OP b ZIEN WE EEN KĕṇḍI.

14) IN TWEE TAFREELEN, DIE VAN RECHTS NAAR LINKS

het dragen van den kris zijn deze poppen onmiddellijk gekenmerkt als te behooren
tot de jongere periode. Zeer vreemd is hun kapsel, waarvan we het origineel meenen
terug te vinden in de volkskapsels, afgebeeld op Tjaṇḍi Prambanan. Zie pl. V. De
figuur van Pandji is tot nog toe niet historisch vastgesteld. Volgens sommigen is het
Djåjåbåjå zelve, die van 1130-1160 in Kediri regeerde, volgens anderen een prins
uit diens geslacht. In allen gevalle ligt nog steeds over die figuur het geheimzinnig
waas, dat ook den held der Graalromans overdekt. Wellicht, dat een vergelijking
tusschen de reliefs en de lederen poppen, waarin zich vele oude vormen wisten te
handhaven, tot goede resultaten voert. Ook werden episoden uit de bloeiperiode
van Mådjåpahit door de Javanen verwerkt tot romans en tooneelstukken.
De Damar-Woelan-cyclus groepeert zich waarschijnlijk om de figuur van Raden
Gadjah Mada, rijksbestuurder van Mådjåpahit, die in 1433 n.C. werd vermoord. De
tooneelspelen, die hierop betrekking hebben, worden niet met lederen, maar met
platte houten poppen gespeeld, wier kostuum zich aansluit bij dat van Oost-Java
de

in de 15 eeuw.
Over de vele andere wajang-soorten, die met ronde houten poppen (Wajang
Golèk) en die, waarbij de rollen door levende personen worden vervuld, willen wij
hier niet uitweiden. Alleen zij gezegd, dat nergens elders, zelfs bij het kunstlievend
Balineesche volk de vormen der poppen zich kunnen meten met die der Javanen.
De Balineesche zijn meer realistisch, gelijken meer naar menschen dan die op Java,
waar eeuwenlange ontwikkeling en zuiver begrip van stileering de vormen zoodanig
heeft verfijnd, en geïdealiseerd, dat alle herinnering aan de werkelijkheid, die op
ons tooneel zoo dikwijls hinderlijk den indruk komt storen, daaruit volkomen is
verdwenen.
‘Wij willen geen naar menschen gelijkende afbeeldingen,’ schrijft de talentvolle
Regent van Japara Raden Mas Oetoyo, ‘die aanleiding kunnen geven tot vergelijking
met de werkelijkheid. Onze fantasie moet vrij blijven in het vormen harer illusie. Wij
willen de levende schim onzer voorvaderen en niet hun portret.’
Aan dit verlangen van zijn volk heeft de wajangpoppensnijder kunnen voldoen.
Hij wist met zijn beiteltje leven en karakter aan de schimfiguren te geven. Dapperheid,
zielenadel, boosheid, zachtheid leest de toeschouwer in de omlijning der schaduwen,
die niets doen dan aangeven en het woord als het ware begeleiden, want de
g e d a c h t e , het e p o s blijft altijd de hoofdzaak. Door dit z e e r z u i v e r b e g r i p
van wat het tooneel behoort te zijn, staat het Javaansche schimmenspel als
kunstuiting werkelijk hoog, ook om de groote éénheid, die het geheel beheerscht.
De ornamenten aan de wajanglampen en aan het tooneelscherm (Goenoengan)
sluiten zich
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nauw aan bij de lijnen der poppen en den inhoud der tooneelstukken. Het
schimmenspel vergelijken wij bij een teere, nobele dansbeweging, die met de
gamelanmuziek het gezongen woord begeleidt. De dramatische dansen van den
Javaan staan trouwens op zulk eene hoogte, dat het niet te verwonderen is, of zijn
fijn gevoel voor het mooie der beweging uit zich ook in zijn schimmenspel. De
poppen, zelfs de Goenoengan worden dan ook dansend opgebracht en gaan
dansend weer weg.
Ook in Achter-Indië (Siam) is het schimmenspel zeer in aanzien en vertoont vrij
veel overeenkomst met dat der Javanen, zelfs wat betreft de opgevoerde
tooneelstukken. Het Rāmāyana en de Pandji-romans gaven ook daar de
grondtrekken der lakons (wajangverhalen) aan. De onderzoekingen van Prof. Kern
en Dr. Brandes hebben uitgewezen, dat hierbij gedacht moet worden aan een invloed
van Java uit en wel van Oost-Java in de bovenbedoelde bloeiperiode.

Textielkunst.
Wat de batikkunst betreft, die mag, alhoewel ze ook aan de kust van Koromandel
sinds oudsher in grooten bloei bestond, als iets geheel eigens beschouwd worden,
daar het ornament, met weinige uitzonderingen, door en door Javaansch van vinding
is. Ook de kleurverbindingen passen zich geheel aan bij het kleurgevoel van den
ernstig en voornaam gevoelenden Javaan. De namen baṭik en tjaṇṭing zijn volgens
Dr. Juynboll echt-Javaansch en pleiten voor den Javaanschen oorsprong dezer
kunst.
Van de w e e f k u n s t is het genoeg bekend, dat zij, voornamelijk op de
Buitenbezittingen (Sumatra, Borneo, Celebes, Timor-archipel en Bali) op hoogen
trap van bloei staat. De primitieve stadiën, waarin het weeftoestel op vele plaatsen
nog verkeert en de echt-inlandsche (Mal. Polynesische) benamingen der deelen
wijzen erop, dat deze kunst tot het oerbezit van het Mal. Pol. ras mag worden
gerekend. Over het i k a t - p r o c é d é , dat in vele streken van den Archipel aanleiding
gaf tot de vervaardiging van wondermooie weefsels, is al reeds veel te veel gezegd,
dan dat wij daarover nog zouden uitweiden.
Het is ongetwijfeld zuiver inlandsch van vinding en is voortgekomen uit de behoefte
van het Mal. Pol. ras aan een procédé, waarbij de vrije teekening van symbolieke
ornamenten in de weeftechniek kon worden toegepast. Op Java zelf schijnt de
batikkunst die van het weven te hebben verdrongen. Ongetwijfeld is ook de laatste
in vroeger eeuwen, daar van meer beteekenis geweest dan nu.
Het batikprocédé sluit zich in zoover aan bij het ikatten, dat hierbij eveneens het
vrijbelijnde ornament ongeschonden op het doek kon worden gebracht. Het vond
om denzelfden reden als bovengenoemd op Java een weligen bodem voor zijne
ontwikkeling.
Wanneer we nu ons overzicht nog eens nagaan, dan valt het op, dat de inlander
juist dat heeft losgelaten, wat hem van buitenaf werd gebracht (steenplastiek,
huizenbouw, kleeding, lijfsieraden en bronsgietkunst), maar dat hij dat, wat in eigen
stam geboren of gegroeid was, en wat hij liefhad, heeft ontwikkeld
(wapensmeedkunst, batikken, weefkunst en wajang) met welke laatste weer nauw
samenhangen p o ë z i e , m u z i e k en d a n s .
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Pl. XII. Van een volledig gamelanorkest bemerken we op de monumenten geen
spoor. Dat moet zich in de Oost-Javaansche bloeiperiode naast de wajang hebben
ontwikkeld. Ook de dansbewegingen op de reliefs zelfs die der danseres bij Rāma's
wijdingfeest staan in schoonheid en kuischeid verre ten achter bij die der
hedendaagsche dansers en danseressen op Java.
De dramatische dans heeft zich blijkbaar in hare veelzijdige uitingen eerst in later
eeuwen ontwikkeld tot de hoogte, waarop ze nu staat. Deskundige ooggetuigen
hebben haar den voorrang toegekend in de danskunst der geheele wereld.
De ontwikkeling van den inlander is niet teruggegaan naar onze meening, maar
heeft zich in eene bepaalde richting bewogen, die zich ten nauwste aansluit bij
aanleg en aard van het Mal. Pol. ras.
Ook moet men zich vooral niet voorstellen,
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dat de Hindoe bij zijn komst op Java daar een volk van wilden vond. De
onderzoekingen der meergenoemde geleerden hebben uitgewezen, dat, voornamelijk
ste

in Midden-Java in de 8 eeuw onzer jaartelling geordende staten bestonden, dat
de bevolking bekend was met den natten rijstbouw, met scheepvaart,
metaalbewerking en astronomie en een eigen godenleer, muntstelsel, metrum,
waarschijnlijk ook een eigen alphabet bezat. Er is een Oud-Javaansch-Sanskrit
ste

woordenboek gevonden, dateerend uit de 8 eeuw n.C., dat niet werd opgesteld,
om den Javaan met de Hindoeletterkunde vertrouwd te maken, maar o m h e m
het lezen der Oud-Javaansche gedichten gemakkelijk te
*)
maken!

PL. XII. DE IVOREN VIOLEN (REBAB) VAN DE GAMELAN SALENDRå EN DE GAMELAN PELOG MET
STRIJKSTOKKEN EN STANDAARD. DE RĕBAB PELOG IS MET DE MET GOUD GEBORDUURDE FLUWEELEN
HOES NAAR VOREN GEKEERD. DAAROP ZIEN WE DE INITIALEN PBX VAN Z.H. PAKOE BOEWåNå DEN
XDEN SOESOEHOENAN VAN SOERAKARTå.

Vele van de oude instellingen werden door die der Hindoe's verdrongen
(muntstelsel, metrum, alphabet). Ook de staats-inrichting en rechtspleging werden
op Hindoe-leest geschoeid en des ondanks moet men aannemen, dat die
vervormingen de ziel van het volk maar weinig hebben geraakt.
Het Javaansche volk is dichterlijk aangelegd en bezit veel schoonheidsgevoel,
dat in het kunsthandwerk zich op velerlei gebied heeft kunnen uiten. De gave der
s i e r k u n s t is allen stammen van het Mal. Pol. ras ingeschapen. Men zie maar
het heerlijk bamboesnijwerk aan de gebruiksvoorwerpen der Dajaks, Timoreezen
en Papoea's, de mooie lijnen aan wapens en gereedschappen overal in den Archipel;
de vrome symboliek, die uit de lijnen ons toespreekt.
De inlander schept er behagen in, om dat, wat hij gebruikt, m o o i te maken. Die
neiging is niet van buitenaf aangebracht, maar zij is het ras eigen. Bij de komst der
Hindoe's bezat de Javaan ongetwijfeld al reeds een eigen v o r m e n s c h a t .
*)

In die gedichten kwamen toen alreeds vele Sanskritwoorden voor, een bewijs, dat de eerste
ste

Hindoe-invloeden vroeger moeten gesteld worden dan de 8

eeuw.
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Het is echter te betreuren, dat de studie der bovenbedoelde reliefs nog niet ver
genoeg gevorderd is, om eene schifting tusschen v r e e m d en e i g e n met
beslistheid te kunnen doen. Eene zorgvuldige toetsing aan gelijktijdige
Britsch-Indische monumenten zal mogelijk eenmaal het gewenschte licht hierover
kunnen verspreiden.
Haarlem,
11 Januari 1907.
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Het Romeinsche landhuis in Nederland
door Dr. J.H. Holwerda jr.
II.

PL. 1. PUT OP ARENTSBURG MET DE DAARIN GEVONDEN VOORWERPEN (NAAR OUDE TEEKENING
IN REUVENS' ARCHIEF).

Keeren wij thans echter weder tot onze Romeinsche landhuizen terug. Slechts
zelden bereiken zij den omvang en het aanzien van onze Arentsburgsche villa of
van die van Raversbeuren. Bovendien zien we hoe ze spoedig feitelijk van karakter
veranderen. Maakten we er reeds op opmerkzaam hoe het schema dezer villa's,
de open hof met vertrekken rondom, uit behoefte aan licht en lucht in het gebouw
ontstaan was, hoe oorspronkelijk deze hof zelf het eigelijke woonverblijf was en hoe
hierop de omringende vertrekken open lagen, het spreekt van zelf dat in koude meer
noordelijke streken een dergelijke open hof voor algemeen woon vertrek onmogelijk
zijn moest; ook moesten daar de verschillende omliggende vertrekken gesloten zijn,
dit was eenvoudig een eisch van het klimaat. Bij onze Arentsburgsche villa namen
we dan ook reeds stilzwijgend aan dat ze dit werkelijk waren en het positieve bewijs
dat ze ieder een geheel gesloten ruimte vormden vinden we in de vele hypocausten
die voor verwarming dienden. Een op die wijze verwarmd vertrek kan natuurlijk, wil
die verwarming eenig nut hebben, niet open zijn. Zijn licht kon het ontvangen door
ramen die door glasruiten gesloten waren
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PL.

2. VILLA VAN BACHENAU.

en werkelijk vinden we dan ook in de ruïnen resten van zulke ruiten. Hiermee is
echter natuurlijk de beteekenis van het oude atrium een gansch andere geworden.
Als een soort binnenplaats zien we het voortbestaan bij de boven besproken villa's,
maar het spreekt van zelf dat het als zoodanig ook zelfs geheel vervallen kan. De
villa van den Saalburg heeft, gelijk we reeds terloops opmerkten, feitelijk heelemaal
geen dergelijk atrium meer; de binnenplaats is daar ook geheel weggelaten. Bij
verscheidene andere kleinere particuliere villa's is ze dan ook verder tot geringe
afmetingen en beteekenis teruggebracht, zooals b.v. bij het type van zulk een klein
landhuis, dat van Bachenau (pl. 2), waar we duidelijk om een betrekkelijk kleine
binnenplaats, gangen, vertrekken en een keldertje gegroepeerd zien.

PL.

4. ROMEINSCHE HOEVE OP EEN MOZAIEK.

Is dus in deze particuliere villa's dit atrium dat in onze streken noodwendig zijn
vroegere beteekenis moest verliezen, in verval, in andere landhuizen zien we het
d.e.t. niet alleen voortleven maar zelfs meer en meer overheerschen, nadat het zijn

PL.

3. VILLA VAN STAHL.

vroegere karakter volkomen had veranderd.
De meesten der kolonisten die zich in de Romeinscheprovincies vestigden waren
landbouwers die voor hun bedrijf in de eerste plaats een dergelijken hof met
gelegenheid voor stalling en remises noodig hadden en duidelijk kunnen we zien
hoe de Romeinsche villa zich in hun hoeven naar die eischen heeft geschikt. Een
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mooi voorbeeld waar we wel reeds den hof in zijn nieuwe beteekenis zien domineeren
is de villa van Stahl (pl. 3). Hier heeft de hof reeds een betrekkelijk aanzienlijke
afmeting aangenomen, we zien er het vestibulum, waaronder een kelder door een
trap uit dien hof toegankelijk, de beide vleugelgebouwen en rondom den hof de
verschillende vertrekken die gedeeltelijk tot woonverblijf, mogelijk ook tot bad,
gedeeltelijk tot stalling ingericht waren.

PL.

5. ROMEINSCHE HOEVE OP EEN MOZAIEK.

Vragen wij nu naar den aanblik van een dergelijke villa als wij hier in platten grond
zien dan kunnen wij wederom een paar zeer interessante schilderingen op
Romeinsche mozaieken in Noord Afrika vertoonen, waarop we duidelijk
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hof, vestibulum, vleugelgebouwen en vertrekken rondom den hof waarnemen (pl.
4 en 5). Tevens blijkt uit deze afbeeldingen, iets wat ons tot nog toe niet door feitelijke
opgravingen bekend was, dat ook in zuidelijke streken van het Romeinsche rijk die
wording van boerenhoeve uit landhuis had plaats gevonden.
Zooals boven reeds werd gezegd en zooals b.v. op onze afb. 6, de villa van
Stockbronn, te zien is, gaat die hof in de boerenhoeve hoe langer hoe meer
domineeren; de omringende vertrekken nemen hoe langer hoe bescheidener plaats
in en verdwijnen meer en meer. Slechts de voor het bedrijf noodzakelijke hof met
zijn remises - soms zelfs zijn deze op de platte gronden niet aangegeven,
waarschijnlijk zijn ze dan echter toch, uit hout gebouwd, aan den achterwand van
den hof te denken - blijven steeds gehandhaafd. Als merkwaardigheid wijzen we
nog op het voorkomen van een mestput in een hoek van den hof zooals b.v. op
onze afb. 6, de villa van Stockbronn, te zien is. Bij het verdwijnen van de
woonvertrekken uit de hoeve zelve komt men echter tot de noodzakelijkheid bij die
hoeve een tweede gebouwtje op te richten speciaal tot woonhuis bestemd; ook
brongebouwen en bij groote luxe ook badgebouwen enz. worden dan afzonderlijk
gebouwd en niet zelden vinden we dan het geheele complex door een muur
omsloten. Van een dergelijken aanleg geeft ons onze afbeelding (pl. 7), een groote
boerenhoeve bij Pforzheim met bijgebouwen, een mooi voorbeeld in reconstructie.
Meestal is echter zulk een aanleg bescheidener, behalve enkele kleinere
bijgebouwtjes zal men er niet meer dan de eigenlijke hoeve in eenvoudigen vorm
en een woonhuis in den vorm van de reeds boven besproken particuliere villa (als
die van Bachenau) kunnen verwachten.

PL.

8. ROMEINSCH BRONZEN KOPJE UIT DE VILLA VAN RONDENBOSCH (MUSEUM LEIDEN).

Keeren we thans tot onze eigen streken terug dan is het tot nog toe feitelijk alleen
in Zuid-Limburg dat naar zulke landhuizen onderzoekingen zijn ingesteld. Behalve
aan een enkelen Belgischen geleerde danken we het vooral aan den bekenden
pastoor en archivaris Habets, dat de Zuid-Limburgsche bodem ons een vrij rijk
materiaal voor bestudeering van ons onderwerp heeft geleverd. In verband met wat
we zoo juist zagen vermelden we dat Habets vaak spreekt van ‘dubbele villa's’:
wanneer hij een Romeinsche hoeve gevonden had was hij bijna zeker daar vlak in
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de buurt een tweede gebouw aan te treffen; de verklaring van dat verschijnsel wordt
door onze bovenstaande beschouwing gegeven.
Het is nu niet onze bedoeling hier al de in Limburg gevonden ‘villa's’ aan een
bespreking te onderwerpen. De meest bekende hebben zelfs niet eens een
voldoende duidelijken plattegrond opgeleverd. De hoeven van Backerbosch,
Vroenhof, Herckenberg en anderen, allen in de omstreken van Meerssen
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en Valkenburg, bieden slechts feitelijk onherkenbare fundamenten; het vermoeden
schijnt ons gewettigd dat men zich hier te zeer door het zoeken naar voorwerpen en met welke verrassende resultaten toonen ons b.v. onze afbeeldingen 8 en 9 heeft laten verleiden tot een minder nauwkeurig onderzoek van den grond, waar
mogelijk brokken fundament verdwenen waren. Ook mogen we niet vergeten dat
deze opgravingen reeds tal van jaren geleden zijn en plaats hadden voordat het
Duitsche limes-onderzoek onze tegenwoordige opgravingsmethode haar aanzijn
schonk.

PL. 9. ROMEINSCHE BRONZEN DRIEVOET, GEVONDEN IN DE VILLA VAN BACKERBOSCH (MUSEUM
LEIDEN)

Een vrij duidelijk beeld biedt ons de door Schuermans opgegraven hoeve van
Rondenbosch bij Meerssen (pl. 10), op welker plattegrond we nog duidelijk twee
uitstekende vleugels, den hof en den achterhal, herkennen. Terwijl zich in een der
vleugels een gemetselde kelder bevindt, zijn de overige fundamenten van
hardgestampte kiezel; hoe zich daarop hier zoowel als elders de bovenbouw verhief
zullen we straks nader aantoonen. Vermelding verdient nog slechts dat Schuermans
in de buurt van dit gebouw op eenige plaatsen diepgaande plekken zwarten grond
vond, door hem ‘fosse à fumier’ genoemd. Dat zulke plekken ook hier waarschijnlijk
een geheel andere oorzaak hebben en dat hun onderzoek in het licht van onze
tegenwoordige wetenschap beschouwd waarschijnlijk nog zeer veel meer gegevens
omtrent dezen aanleg zou hebben verschaft zal ons straks duidelijk worden.
Een tweede hoeve die eveneens nog vrij goed het gewone beeld deed zien was
die op den Billich ten W. van het Ravenbosch bij Houthem; ook daar een eenvoudige
hof met vestibulum, twee vleugel-gebouwtjes en een lange achterhal (pl. 11) in
welke weder een gemetselde kelder lag. Naast deze hoeven dan komt het gewone
woonhuis vaak voor, gelijk we reeds opmerkten. Van dit woonhuis-type dat we in
de villa van Bachenau leerden kennen vindt men o.a. op den Brummenkoul (pl. 12)
bij Haasdal een duidelijk herkenbaar exemplaar. Het door kiezelfundamenten
gevormde vierkant en de daarin op dezelfde wijze aangebrachte ommuring van een
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kelder ziet men duidelijk op dezen platten grond, waar ook de op bepaalde afstanden
op die fundamenten liggende steenen zijn aangegeven welke den bovenbouw
droegen, op dezelfde wijze als we dat straks nader zullen zien.
De merkwaardigste van Habets onderzoekingen echter is wel die op het z.g.
Steenland ten N. van hetzelfde Ravenbosch (pl. 13).
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In een, door een op kiezel gefundeerden ringmuur omgeven, vierhoek lagen aan
de eene zijde een vierhoekig gebouw, dat hoewel waarschijnlijk niet geheel
voldoende ontgraven toch den hof van een boerenhoeve met de daarachter gelegen
remisehal doet herkennen, en aan de andere zijde een vierkant gebouw, met trap,
kelder, gangen en vertrekken, alles gelegen rondom een kleine binnenplaats, waarin
we volkomen overeenkomst vinden met de kleine particuliere villa, die, gelijk we
zagen, den boer, nadat bij de eigenlijke boerenhoeve alle vertrekken door den hof
waren opgeslokt, tot woonhuis diende. Enkele losse bijgebouwtjes zijn verder nog
binnen de enceinte gevonden, zonder dat men hun bestemming nader bepalen kon.

PL.

6. VILLA VAN STOCKBRONN.

Men zal hebben opgemerkt hoe speciaal in de buurt van het Ravenbosch bij
Valkenburg zulke resten, waarvan onze opsomming nog lang niet volledig was,
gevonden worden. Vermelden we nog slechts dat Janssen aan de Oostzijde ervan
zelfs een tempelruïne meende te vinden in een grooten ronden bouw, die ons echter
te onnauwkeurig onderzocht schijnt om een zekere conclusie toe te laten. Uit een
en ander heeft men echter besloten, dat hier een Romeinsche stad moet hebben
gelegen, en dat hierlangs een weg liep, vanaf den weg, die in dezelfde richting als
de tegenwoordige chaussee Meerssen-Valkenburg moet hebben geloopen en de
stelling heeft haar verdedigers gevonden, dat hier de op de Peutingerkaart vermelde
plaats Coriovallum moet hebben gelegen. We meenen echter dat er voor geen van
deze beweringen eenige werkelijke grond aanwezig is. Immers, de gebouwen wier
resten we hier vinden zijn allen gewone landhuizen geweest en nu is het een b.v.
in Duitschland vaak geconstateerd feit, dat dergelijke landhuizen bij voorkeur op
heuvels lagen, niet aan of vlak in de buurt van groote verkeerswegen, doch steeds
op vrij grooten afstand daarvan verwijderd. Het was dus reeds een verkeerde
conclusie uit de aanwezigheid van deze landhuizen te besluiten, dat hier ook een
Romeinsche verkeersweg moet hebben geloopen en hiermee vervalt dus ook de
verdere hierop gebouwde theorie omtrent Coriovallum.
Wel is het merkwaardig dat hier in den omtrek zoo tal van zulke hoeven hebben
gestaan; van velen is althans de aanwezigheid reeds bekend, hoewel zij nog op
eigenlijk onderzoek wachten, anderen liggen er zeker nog van welke niemand het
bestaan meer vermoedt.
Zulk een hoeve was het, welker overblijfselen wij in den zomer van 1906 aan den
dag hebben gebracht, bij de tegenwoordige boerderij ‘De Heihof’ op een heuvel ten
N. van Valkenburg.
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PL.

7. RECONSTRUCTIE VAN DE HOEVE VAN PFORZHEIM.

De eigenaar dier boerderij, de heer Kissels, had bij het graven in zijn land scherven
gevonden en een eigenaardigen zwarten grond ontdekt, welke Prof. Goossens te
Rolduc, hiervan in kennis gesteld, aanleiding gaven ons advies in te winnen. De
de

scherven bleken van Romeinsch aardewerk te zijn uit het eind van de 2
de

of het

begin van de 3 eeuw na Chr. en op grond van een en ander vermoedden wij, dat
op deze plaats de overblijfselen van een Romeische hoeve uit dien tijd in den grond
lagen. Door opgravingen, gedurende 4 weken hier door Prof. Goossens en ons
verricht, bleek ons vermoeden gegrond. Wat wij te voorschijn brachten is duidelijk
op onze afbeelding
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van een naderhand van deze opgravingen vervaardigd gipsmodel, in vogelvlucht
genomen, zichtbaar (pl. 14).

PL. 10.
VILLA VAN RONDENBOSCH.

Daar ziet men op den achtergrond een groote vierhoekige ruimte (ongeveer 16,75
M. bij 11,25 M.) omgeven door reeksen van door ons rondom eenigszins dieper
uitgegraven banken van kiezelsteentjes, vast gestampt in de leem op geregelde,
hoewel niet volkomen gelijke afstanden van elkaar. Dit was een kiezelfundament
gelijk men het ook vroeger reeds bij de Limburgsche Romeinsche hoeven aantrof,
alleen is het hier telkens onderbroken. De aldus omsloten vierhoek (vgl. den platten
grond pl. 15) is een eenvoudige hoeve geweest, gelijk aanstonds duidelijk wordt als
we zien hoe een reeks van zulke fundamentbanken het geheel over de lengte in
twee gedeelten verdeelt, een smallen achterhal voor remise en stalling en een
voorgedeelte, den eigenlijken hof, in welks hoek links op onze afbeelding duidelijk
de mestput zichtbaar is, door steenen omzet en nog gevuld met een eigenaardige
donkere aarde uit afval en mest ontstaan (vgl. ook pl. 16 boven). Vooral vergelijking
met de Duitsche

PL. 11.
VILLA OP DEN BILLICH.

villa van Stockbronn (pl. 6) maakt het ons duidelijk, dat we hier met een dergelijken
boerenhof te doen hebben: ook daar ziet men duidelijk den achterhal en den voorhof
met mestput op dezelfde plaats als hier; alleen ontbreken bij ons de rondom liggende
vertrekken voor woning, welke we dáár zien. Zoo mocht men dus à priori reeds bij
onze hoeve nog een tweede gebouw, het woonhuis verwachten.
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PL. 12.
WOONHUIS OP DEN BRUMMENKOUL.

Dit hebben we dan ook eveneens teruggevonden in de resten, die we op den
voorgrond op onze afbeelding 14 zien. Ook daar zijn duidelijk zulke kiezelbanken
1

zichtbaar, die een vierkante ruimte van pl. m. 10 bij 7 M. omsluiten (vgl. pl 17 )..
Een dergelijk vierkant zagen we reeds meermalen (vgl. afb. 2 en 12) als grondplan
voor het gewone Romeinsche woonhuis ten platten lande; de toestand der
fundamenten laat hier niet toe omtrent den innerlijken aanleg ervan nadere gissingen
te maken.

PL.

13. HOEVE VAN STEENLAND.

Wat de constructie dezer gebouwen betreft, meenen we wel meer te kunnen
2

zeggen. De hardgestampte kiezelfundamenten, gelijk onze afbeelding 17 die van
naderbij toont,
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PL.

14. MODEL EN RECONSTRUCTIE VAN DE ROMEINSCHE VILLA BIJ DEN HEIHOF.

hebben mergelblokken gedragen; op één ervan (de tweede rechts van den voorgrond
af op onze afbeelding 14) vonden we nog een dergelijk steenblok liggen, terwijl twee
zulke blokken los in de nabijheid lagen. Aangezien nu de afstand tusschen de
fundamentbanken onderling te groot is om aan te nemen dat zij door steenen werd
overspannen, schiet er niet anders over, dan aan te nemen, dat die gefundeerde
steenblokken dienden om palen te dragen, welke onderling door dwarsbalken
verbonden, zonder twijfel het geraamte vormden van een bouw van leemtegels,
juist gelijk men dergelijken vakwerkbouw nog wel bij eenvoudige Limburgsche
huisjes in gebruik ziet. Ons groote gebouw, de eigelijke hoeve hebben wij ons dus
door een dergelijken vakwerkmuur aan drie kanten geheel omgeven te denken; aan
de vierde zijde, die welke op de afbeelding (14) naar ons toegekeerd is, liggen de
fundamenten en stonden dus de palen veel verder van elkaar, zonder twijfel omdat
deze zijde van eenige poorten was voorzien, tusschen die opgaande palen gelegen,
zoodat hier dus ook het eigelijke muurwerk veel minder zwaar en dus de draagpalen
zelf minder talrijk behoefden te zijn. Wat den achterhal

PL.

15. PLATTEGROND VAN DE BOERDERIJ VAN DE HEIHOFVILLA.
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betreft, deze is zeker, in tegenstelling met den hof zelf, overdekt geweest, gelijk
reeds uit ter plaatse gevonden pannenresten blijkt. Dit dak, zooals gewoonlijk naar
binnen schuin afloopende, werd door een reeks palen gedragen, waarvan we
eveneens weder de fundamenten dwars door den vierhoek heen, op onze afbeelding
(14-15) herkennen. Ook deze palen zijn voor een gedeelte zeker onderling verbonden
geweest, zoodat ook de achterhal van den hof althans gedeeltelijk door een muur
was gescheiden, terwijl ongetwijfeld een paar deuren communicatie gaven. Waar
de gesloten muur en waar de deuren van dezen achterhal geweest zijn, laat naar
onze meening de ligging der fundamentbanken nog herkennen, als we zien hoe
van deze fundamentenreeks de eerste bank van links (op onze afbeelding 16
gerekend) op aanzienlijken afstand van den linkschen buitenmuur is gelegen; die
groote tusschenruimte kan moeielijk gesloten en moet dus waarschijnlijk een deur
geweest zijn. Deze eerste bank en de twee volgenden liggen zoo dicht bij elkaar,
dat men geneigd is aan een gesloten muur tusschen hen in te denken, terwijl de
laatste, de meest rechtsche zoowel van de vorige banken als van den buitenmuur
rechts zoo ver afligt, dat men hier waarschijnlijk twee ingangen te reconstrueeren
heeft. Deze laatste fundamentbank ligt ook in een lijn met een bank van den
achtermuur, zoodat men misschien ook verbinding mag veronderstellen tusschen
de palen welke op deze twee fundamenten stonden, een dwarsmuurtje dus in den
achterhal die deze verdeelde in een klein vertrek, rechts op onze afbeelding, en
een grooter links, waarvan het eerste met één deur het tweede met twee deuren
op den hof openden. Onze voorstelling van de boerderij kan dus een vrij volledige
zijn.

PL. 16. DE FUNDAMENTBANKEN VAN DE BOERDERIJ VAN DE HEIHOF-VILLA VAN VERSCHILLENDE
KANTEN GEZIEN.

Minder gelukkig zijn we met het woonhuis, waar we slechts naar analogie van
wat men elders ziet, vier op dergelijke wijze gecon-
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strueerde, slechts van een enkele deur en mogelijk eenige kleine venstertjes
voorziene muren en, blijkens de gevonden pannenresten, een naar Romeinsche
gewoonte slechts zwak hellend dak van dakpannen kunnen reconstrueeren.

PL. 17. 1. DE FUNDAMENTBANKEN VAN HET WOONHUIS.
2. KIEZELFUNDAMENT VAN DICHTBIJ GEZIEN.

Omtrent de vraag of mogelijk een enkel vertrek van dit huis verwarmbaar was moeten
we het antwoord schuldig blijven: de vondst van een enkelen tegel, gelijk die voor
de hypocausten vooral gebruikt werden, geeft ons nog niet het recht hiertoe te
besluiten. Zoo kunnen we ons dus van deze beide gebouwen, deze ‘dubbele villa’
gelijk Habets ze noemen zou, een vrij goed denkbeeld vormen. Ons onderzoek
heeft hier echter nog meer aan het licht gebracht. Waar we elders wel zagen, dat
een dergelijk gebouwen-complex door een ringmuur omgeven werd, hebben wij
daarvan hier geen spoor kunnen ontdekken. Daarentegen hebben we hier meer
omtrent den onderlingen samenhang der gebouwen kunnen vaststellen. We zagen
hoe Schuermans bij de villa van Rondenbosch diepe zwarte gaten in den bodem
aantrof, door hem ‘fosse à fumier’ genoemd. Nu was dergelijke zwarte grond ook
hier aanwezig en waar bij onze moderne opgravingen een dergelijke verkleuring
van den grond vaak de eenige gegevens biedt waaruit men het beeld van een
vroegere aanleg kan opbouwen, meenen wij ook hier uit die zwarte grond-sporen
een geheelen houten aanleg tusschen beide gebouwen te kunnen reconstrueeren.
Na verwijdering van de tegenwoordigeteellaag toch vonden we tusschen deze
gebouwen in een laag met houtskool en bouwpuin en met scherven doormengden
grond, die bij langzame laagsgewijze verwijdering samen bleek te hangen met
eenige strooken, waarin die zwarte grond veel dieper in de leem te vervolgen was.
Zoo loopt in het verlengde van den linkschen fundamentenreeks van de groote
boerderij, op een afstand van eenige meters daar van daan beginnende, een
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breede strook grijszwarte grond, welke diep uitgegraven de vulling bleek te zijn van
een komvormige greppel van ongeveer tien meter lengte welke eenmaal in de leem
was gegraven. Vulling en omringende gele zuivere leem zijn duidelijk zichtbaar op
onze afbeelding (pl. 18 beneden). Uit den vorm van dezen greppel, dien men door
de verkleurde vulling er uit te nemen dus meer in zijn ouden toestand kon herstellen
(pl. 18) en vooral ook uit de zware houtskoolsporen in die vulling bleek duidelijk dat
we hier te doen hadden met de overblijfselen van een palissade, eenmaal in eenen
diep uitgegraven greppel geplaatst en aan beide zijden met eenen, met steenen en
scherven doormengden grond aangestampt en later bij de verwoesting van het
gebouw geheel verbrand. Zelfs was in den grond hier en daar (zooals op onze
afbeelding 18 beneden, rechts) nog duidelijk de loop van schuine schoorpalen
zichtbaar, die de palissade steunden.
Deze greppel, en dus de palissade die er eenmaal in stond, houdt plotseling op.
Dan volgt een strook zuivere leem, waarin nooit door menschen gegraven is, waarna
plotseling, nog steeds ongeveer in het verlengde van de linksche fundamenten van
het groote gebouw, weer een dergelijk palissadegat, doch veel minder lang, zichtbaar
is.

PL. 18 (BOVEN). LINKS ONDIEPE GREPPEL VAN EEN BALKENLAAG, RECHTS PAALGATEN (BENEDEN).
DIEPE PALISSADE GREPPEL.

Aan deze laatste palissade sluit zich in den grond een betrekkelijk smalle strook
geheel verbrande grond en houtskool aan, welke we op onze afbeelding (14)
ongeveer in het midden in eenigszins schuine richting naar het grootste gebouw
toe, van links naar rechts, zien loopen. Deze strook was de vulling van 'n veel
ondieperen greppel, welken men op onze afbeelding (pl. 18 boven) na verwijdering
van den zwarten grond duidelijk zien kan. Gelijk uit het hoekige profiel van dezen
greppel, de vulling met houtskool en de afteekening in de zuivere gele leem bleek,
heeft hier een
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balkenlaag gelegen, die wel niet anders te verklaren is dan als de resten van een
houten of leemen muur, welke aan deze zijde de ruimte die aan den achterkant
door het groote gebouw en links op onze afbeelding (14) door de straks genoemde
palissade wordt begrensd, afsloot. Daar er aan de binnenzijde van dien muur op
regelmatigen afstand er van daan eenige plekken in den leem zichtbaar waren,
waarin we de resten van vergane palen weervonden en we hier vrij wat pannenpuin
aantroffen bestaat de mogelijkheid dat we aan de naar de groote boerderij
toegekeerde zijde van den muur een afdak hebben te reconstrueeren.
Gelijk op onze afbeeldingen (14) zichtbaar is, sluit het andere eind van dezen
muur wederom aan een zeer diep palissadegat aan, hetwelk eenigszins naar het
groote gebouw toe ombuigt, zoodat we hier wederom een dergelijke palissade
hebben te denken, welke met den bovengenoemden muur en de eerst besproken
palissade voor de boerderij een voorhof vormden. Zeer merkwaardig was het nog
dat in dien voorhof de grond op eigenaardige wijze gekleurd en als met mestvocht
doorsijpeld bleek te zijn, zoodat we hier een grooten mestvaalt schijnen te hebben
gehad. Het bestaan van een dergelijken door een houten aanleg omgeven voorhof
voor de eigelijke boerderij hebben wij hier, voor zoover ons bekend is, voor het eerst
kunnen aantoonen. Men zal op onze afbeelding (14) opmerken dat er ook meer op
den voorgrond, tusschen de boven beschreven houten- of leemen muur en het
kleinere gebouw, het woonhuis, op verschillende plaatsen zwarte gaten in den grond
zichtbaar zijn en op onze afbeelding (18 boven rechts) kan men dergelijke gaten,
van hun zwarte vulling ontdaan, waarnemen. Op eenige meters afstand van elkaar
vormen deze gaten, van het woonhuis af gezien, rechte lijnen naar rechts en links,
aan welken laatsten kant ze daarna ombuigen in aansluiting met den dieperen
palissadegreppel. Aangezien deze gaten wederom van palen moeten stammen en
deze palen dus op eenigen afstand van elkaar hebben gestaan, zal men zich hier
waarschijnlijk een hek of schutting te denken hebben, welke als lichte afsluiting
schijnt te hebben gediend voor het stuk grond, mogelijk den tuin, hetwelk vlak voor
het kleine gebouw, het woonhuis, aan de naar de boerderij toegekeerde zijde moet
hebben gelegen.

PL.

19. SCHEMATISCHE RECONSTRUCTIE VAN HET GEBOUWEN-COMPLEX DER HEIHOFVILLA.

Zoo kunnen wij ons dus een zeer goed denkbeeld vormen niet alleen van de
beiden eigelijke gebouwen die hier moeten hebben gestaan, maar ook van den
aanleg tusschen beiden in, den door palissaden en houten of leemen muur omsloten
voorhof der boerderij en de lichtere afsluiting van de ruimte voor het woonhuis, van
welk soort aanleg wij hier voor het eerst de aanwezigheid konden constateeren en
den aard vaststellen. Dat elders, waar men vroeger vlak bij zulke gebouwen een
zoogenaamde ‘fosse à fumier’ of eigenlijk gezegd een onverklaard verschijnsel in
den grond aantrof, ook een dergelijke aanleg zal hebben gelegen, in aansluiting
met het opgegraven gebouw, lijkt ons

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

109
zeker. In alle geval hebben onze opgravingen niet alleen wederom een nieuwen
plattengrond eener boerenhoeve, welke blijkens de gevonden fragmenten van
aardewerk in het begin van de tweede eeuw na Chr. moet zijn gebouwd en omstreeks
het midden van de derde door brand moet zijn verwoest, opgeleverd, maar ze
hebben ons tevens bewezen dat waar de inrichting dier hoeven hoe langer hoe
eenvoudiger werd, waar zelfs de bijbouw van een apart woonhuis bij die eenvoudige
hoeven noodzakelijk werd, men tevens de ruimte tusschen woonhuis en hoeve heeft
gebruikt om door een eenvoudigen aanleg in hout een grooten hof te vormen die
als het ware tevens de twee gedeelten van het gebouwencomplex weder tot een
geheel verbond. Zoo gelooven wij een eenigszins nieuwen kijk te hebben gekregen
op inrichting en aanleg van boerenlandhuizen gelijk die in Zuid-Limburg, van welken
aanleg ten slotte onze afb. 19 een schematische reconstructieteekening geeft,
waarop men duidelijk de verschillende deelen, die het geheel vormen, zal kunnen
herkennen.
Wij hopen dat men uit ons bovenstaand opstel zal hebben gezien hoe ook in den
bodem van ons vaderland nog tal van geheimen verborgen liggen, welke eenmaal
voor den dag gebracht zeker een geheel ander licht zullen doen schijnen over het
zoo belangrijke feit, dat de Romeinsche kolonisten voor het eerst in ons land
bouwvormen en bouwtechniek brachten, welke feitelijk thans nog het eigendom zijn
van dit kunstambacht. Het hooge belang, dat er, zelfs voor de tegenwoordige praktijk,
met onderzoekingen als hier beschreven gemoeid is, zullen we wel niet meer
behoeven aan te toonen. Hoe meer wij nog uit den bodem zullen kunnen voor den
dag brengen, des te meer zal ons bekend worden omtrent leven en werken van die
voorgangers, aan wie wij voor onze eigen beschaving zoo veel verschuldigd zijn.
Hier is echter behalve wetenschappelijke leiding en de onontbeerlijke technische
vaardigheid nog meer noodig en wel iets wat geen rijksinstelling op den duur alleen
vermag te verschaffen. Dat zijn de middelen voor dergelijke ondernemingen noodig
en vaak waarlijk niet gering. Waar echter zin voor oudheidkunde en kunstgevoel bij
ons Nederlandsch publiek reeds zoo vaak is gebleken, daar zijn we overtuigd dat
er ook, evengoed als dat in het buitenland het geval is, Nederlandsche particulieren
zullen worden gevonden, die niet langer zullen willen dulden dat op den grens van
Nederland's residentie of op een van de meest bekoorlijke, meest bezochte plekjes
van ons vaderland in Zuid-Limburg, zulke schatten van wetenschap en mogelijk ook
van kunst in den bodem blijven rusten.
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Mijn jaren
door J.A. Busé.
Gelijk het kind, dat korrels zand
Laat spelend glijden uit zijn hand,
Zoo zorgloos sleet ik eens mijn jaren.
Gelijk de zeeman, die aan 't strand
De schepen van zijn vaderland
Vol heimwee lange nà blijft staren,
Om éens den masttop nog te ontwaren,
Zoo zie ik, oud, thans naar mijn jaren.
Maar hoe het kind ook speelt en lacht:
Geen korrels keeren, waar ze waren.
En hoe de zeeman ook moog staren,
Voor eeuwig zijn ze weggevaren;
De schepen, leeg of rijk-bevracht,
Verdwenen in den duistren nacht.
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Oud-jaar
door J.A. Busé.
Ik kom ze begraven, mijn doode dagen.
Ik heb ze devootlijk ten grave gedragen.
Ik heb ze daar zachtekens nedergeleid
Aan 't hart hunner moeder, Eeuwigheid.
Ik kom ze begraven, mijn dwaze dagen.
't Zijn zorglooze maagden, die angstig nu vragen:
O, geef toch wat olie, het feest is bereid,
En wij staan daar buiten in duisterheid.
Ik kom ze begraven, mijn droeve dagen,
Die zachtekens weenen en stillekens klagen:
De smart heeft met tranen ons leger gespreid;
Wie troost er, wie troost er een doode, die schreit?
Ik kom ze begraven, mijn domme dagen,
Die 'k dwaaslijk vermorste met doellooze vragen,
Waarop toch, die wijs is, geen antwoord verbeidt,
Dan 't antwoord des Wijzen: 't is IJdelheid!
Daar rusten nu alle, ja al mijne dagen;
Ik heb ze devootlijk ten grave gedragen;
Ik heb ze daar zachtekens nedergeleid.
Wie hunner ontwaakt weer in d'Eeuwigheid?
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Op de hei
Brabantsche schets
door Marie Gijsen.
Ze was een groote vrouw met een plat, zonverbrand gezicht en kort geknipte haren
die ruig omhoog staken; over 't voorhoofd langs de slapen gescheiden, plakten
langere vlokjes die Zondags uit de muts te voorschijn moesten komen. Ze stond
voor 't lage, vervallen boerenhuis en boende klompen in een tobbe water.
‘Allejennig, ge valt hier over de klompen,’ zei 'n opgeschoten jongen die van een
aangebolderde hondenkar afsprong. ‘Hoeveul klompen?’
‘Nou is 't nie zooveul meer, moar d'r is ènen tijd gewèst dà 'k twee en twintig
klompen af te boenen hà, toen 't kleinste 'n loopertje was en de grutste nog nie bij
den burger woaren,’ zei ze met harde stem, gewoon weer en wind te
overschreeuwen. Ze richtte zich met moeite op uit de gekromde houding en veegde
't opgespatte water met den arm uit 't gezicht.
‘Allejennig!’ zei de jongen nog eens en trok z'n hond in 't tuig, wiens tong
beschuimd uit den bek hing. Hij duwde twee nauwgeboren, donswitte geitjes die
onophoudelijk stonden te blaten op den kar terug. ‘Hedde 'n sloepke woater?’
Ze ging naar de witgepleisterde put waarvan de hefboom heel overgroeid was
met klimop dat spiegelend opglansde in zonneschijn.
Gulzig dronk de jongen, met hoorbare slikteugen en gaf de rest aan z'n hond die
met kar en al den wateremmer tegensprong zoodat de geitjes over elkaar tuimelden.
Op 'n verbrokkeld hek hing ze elken klomp waaruit ze 't water had laten weggeulen,
met den neus in 'n spaak te drogen.
Aan de lage, breede deur stonden drie bestoven kinderen lachend te spelen met
'n jongen ekster die hen in de bloote voeten trachtte te pikken.
‘Vooruit 't bosch in en vat de kurf!’ beval moeder.
‘'t Is zoo heit,’ huil-klaagde er een.
‘Gaauwkes dan toch, moeder mot vuur oanmoake!’
*)
‘Ben de van den merrege komme afzette? Hedde in 't durp niks van ons deurskes
gezeen?’
‘Dà mèn ik wel; zoo'ne rooi?’
‘O, da's ons Janna die wônt bij den boer, da's moar zoo'nen boerentrut, maar ons
Dina en ons Stien....’
‘Niks van gezeen... wel hè 'k heure zegge....’
‘Goa de of goa de nie?’ snauwde ze de kinderen toe.
Ze stoven uit elkaar. 'n Klein ding met de schuwe rossigbruine oogen van 'n
eekhoorn kwam de klompjes opeischen. ‘Gert zeit 't oan de burregemeister,’ dreinde
ze met bloote voeten in natte klompen schuivend.
‘Dan motte moar geen gruun hout aftrekke, dôie takskes van den grond roape en
dan, brèk ze moar kort en zurg dà ge Gert nie te zien krijgt; daar leg er dieë zak
moar over en vooruit!’ riep ze 'n grauwe zak die voor schort had dienst gedaan
losmakend en over den uitgezakten korf werpend waarmee 't drietal verdween.
De kinderen zeulden de groote mand voort door 't mulle zandpad dat tusschen
zwaar dennegroen hooggeel in zonnegloeiing opkleurde; 't verschoten jurkje van
Nelleke verhelderde in dien lichtbrand tot vonkelrood.
‘Wà hedde gij van heure zegge?’ vroeg de vrouw nog eens.
‘Dà oewe Bert wil trouwe.’
‘Van wie hedde dà?’ vroeg ze met de handen in de zij 't antwoord afwachtend.
‘Wel van Vergaai daar 'k de knijn en de geiter ophaal.’
*)

Meisjes.
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‘Dà hebbe ze al zoo duk gezeed moar 'k geleuf er niks af.’
‘Joa moar,’ grinnikte hij friemelend in 'n tabaksbuiltje dat uit z'n zak kwam, ‘'t zal
wel zoòver zijn.’
‘Dà lieg de toch!’ smeet ze d'r angstig tusschen-in... ‘trouwe met ène meid die
geene cent weerd is. Hij zal 't wel late!’ Bert die zoo goed afgaf, en dan alle week
d'r drie gulden missen, dà kon ze nie.
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‘Dà tel de niks woar?’ lachte de jongen 'n tabaksdot in de mond stoppend, ‘maar ze
bringe toch veul in oe onder kijnder?’
‘Ons Janna is bij den boer, dà gèft nie veul en ons Kate het zat werk onder 't volk,
die bringt nog meer binnen as ons ander deurskes onder 't heerenvolk, die krijge
wel negentig gulden van ène huur maar d'r mot veul af. Vruuger was 't veul bèter,
toen konne ze met d'r achste joar d'r al uit, 't mocht rechtaf nie, moar ben de gek
zoo nauw zage ze nie. Erst bij den boer, dan bij den burger en dan naar den heer;
moar nou, ze motte noar de scool tot d'r dertiende en 't scoolgeld kunde ok nog
opbringe,’ pruttelde ze terwijl ze emmers water putte die ze met breede stralen in
'n tobbe liet verplassen.
‘'t Stoat er nie scon bij in oewen hof!’ smaalde hij 't afgeknaagde koolveldje
overziende.
‘Joa zou de nie venendig worre as ge dà ziet: “Kèk 'r is oan,” en met 'n paar
forsche stappen ging ze over 't dorre grasstrookje waarop, als 'n slecht
aaneengesloten legkaart, wat stukken linnen te bleeken lagen, naar den kleinen hof
vol afgeknaagde koolplanten. “Dàr, dat doen de haas en de knijn, kunde wel begrijpen
die kommen op de moes af en ge meugt er nie eens ène strikke; we motte mè de
winterdag hier op de haai ok ète mè zooveul man.”
“Nou, ik mot 'r weer op aan. Vooruit vlegel,” schopte hij den uitgemergelden hond
die in 't mulle zand korte ademteugjes lag uit te hijgen. Met onderworpen vraagblik
in 't uitgebluschte oog krabbelde 't dier op en schoof in 't tuig. Knarskrakend bolderde
't karretje met blatende geitjes over de ongelijke hei.
Nou was ze allènig, nou konden de jong d'r nie in de weeg leupe, want ze most
veuran moake; 't was Zoaterdag. Ze droeg de lompe tafel en biezenstoelen 't erfje
op en putte emmers water die ze met luid gerinkel en geplas door 't huis spoelde,
dan zette ze alle deuren en ramen open en liet 't flink doortochten om te drogen.
De ruitjes-gordijnen van raam en bedstee, wapperden als kleine vlaggetjes. 't Zou
toch nie zijn dà Bert oan trouwen denken gink, 't zou maar kwoai proat van de minse
zijn. As 't zoo nog 'n jaarke of wat fort duurde dan kwam ze uit de 're sculd en
erremoei want erremoei had ze geleje ach, ach, wà had 't er genepe, wa had 't er
toch genepe mè die nege kynder op dieë scroale haai; maar nou brachten ze alle
in en zij en Janne ze hadde gearbeid as ploegpeerde d'r lève lank: mè twee kijnder
aon d'r scortband uit errebeie in 't veld. Ach as Bert toch maar nie trouwe gink!... hij
kwam 't avond mit ze, ne cente van 't botterfebriek en de're mins uit de zandpolder,
moar die bracht nie veul in; hij was heelegansch verslète, koal verslète.... Kate
jengelde maar om hemde en kouse; gister had ze met ene zoere mond d'r acht
stuivers afgegève, hemde... en kouse... wel zèker; ze most 't hôi veur de koei nog
betoale van veur-verléje joar... niks hemde’ en ze smeet en plaste water tegen 't
bovenlicht onder 't rietdak dat 't kletterde. Een helroode geranium die in 't kozijntje
stond kantelde en viel op 't stoepje; de pot stuk, de stengels geknakt. Ach, dieë Dina
slépte ok altijd met dieë blum en wà hà ze d'r an?... Ze zou toch nôit nie klaarkomme,
alles most nog gedoan: errepels uitdoen, flodderbône pôle, de stal boene, de kleer
van 't mansvolk oplappe en al dieë kouse mè goater d'r in doar ge de vuist bekant
doorstak; wà zou 't toch laat worre en merrege naar de vruugmis, half vijf op.
Ze keek naar buiten met de hand boven 't oog, in de verte naar 'n klein, dun kínd
dat heel langzaam nabij kwam.
Niks geen haast; kum 'k d'r van daag nie, merrege wel. Joa, 't was Paauwke. Ze
wenkte en riep met harde, ruwe stem, ‘Kom gaauw!!’ Toen kwam er wat meer
beweging in 't schrale figuurtje.
‘Ik bin d'r toch vruug,’ zei Pauwke toen ze 't erfje over kwam en even leunde tegen
't krakende hek vol klompen. Ze droeg 'n krimperig getrokken blauw katoenen lijfje
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en 'n rossig zwarten rok. Een grof hardstijf stroohoedje stond kaal en nuchter op 't
met trapjes geknipte haar. Ze was vaalbleek met diep omkringde, roodgerande
oogen boven d'r ingezonken wangen.
‘Wà is 't toch 'n eind; 'k bin d'r muué
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af,’ zuchtte ze naar binnen komend, waar ze neerviel op 'n wipperigen stoel.
‘Nou kun de errepels uitdoen en flodderbônen plukke.’
‘Al 't volk gink ewèg toen kon 'k ôk goan... moar 'k het er den aard nie.’
‘'t Zijn toch goei minse en gij bint ôk nie veul weerd; ge wast as ene koeistèrt recht
noar omleeg. Ons Dina, en ons Stien dàs ene flinke meid, die werkt teuge 'n
manskerel op; moar gij... en 't is 't er goed volk!’
‘Joa, moar 'k mot heelegansch alleen op ene grôte zulder sloape in zoo'ne
*)
bedkoets en daar is ène pekzwarte koater en die is behekst... joa, da's woarheid;
alle man zegt 't... ik ken d'r nôit nie sloape van den klaren angst en dan zie 'k 't zoo
rooisig scijnen in die kwaaioogen, o zoo'n oarig geglim,’ huiverde ze, ‘en dan stritselt
ze zoo zuutjes langs me'ne bedkoets....’
‘Kom, ben de gek, ge mot zoo tuttelig nie zijn. Dan, bid moar 'n Onze Voader.’
‘Da helpt nie, dat hèk al zoo duk gedoan,...’ huilde ze. ‘Neeë 'k ken er den aard
nie krijge!’
‘Dan stèk den aard moar in oewen zak. Ge zijt toch geen kijnd meer, ge bint er
bekant veertien. Ons Kate was er mit 'r achtste joar al uit.’
‘Kate leit 'r uit bij Stegermans!’
‘Wie het dà gezeed?’
‘Dà mins zelf... die hè gezeed da ze hemde en kouse gestole ha uit de're wasch
en dà ze nôit ene vuut in d'r huis meer hoefde te zette, dà het ze gezeed.’
Kouse en hemde... 't rilde moeder even over 't lijf. ‘Zoo zou ze 'n meske ene
kwaaie naam wille gève, dà lelik wijf!’ nou moar ze had geenen tijd om doarover te
stoan tuttele. ‘Vooruit nou, en vat de riek en doe errepels uit.’
Achter 't hofje, over de hei, dwaalden de drie kinderen de korf achter zich
aansleepend. Ze liepen langzaam hand in hand: drie kleine stipjes op de paarsrose
hei onder 'n wijde, blauwe lucht.
Met groote, harde klomppassen was moeder bezig alles te ordenen, ze strooide
zand op de vochtige plavuizen, bracht tafel en stoelen weer binnen en begon te
plassen en te spoelen in de stal.
‘'k Bin toch net zoo dol in den kop,’ klaagde Pauwke toen ze later met 'n emmer
zanderige aardappelen binnenkwam.
‘Ge het toch altijd wà, gij.... Veuls te min, ge kunt er nog gelijk zooveul bijrape.
Veur ruim acht man. Dà besciet nie.’
‘Nou, dan zul de gaauw doar oe errepels heen zijn!’
‘Joa, en dan kun de henengoan en ze koopen want... genog mot er zijn.’
De kinderen kwamen binnen; moeder keek gretig in de mand waar versch
dennegroen, doode takken en harsige pijnappels dooreen lagen.
‘Gèf me ène botteram?’ vroeg 't kleinste zeurig.
‘Joa effekes geduld.’
‘Ach dieë scon blompot van ons Dina!’ jammerde Fonske bij den geranium knielend
die met ontbloote wortels in de zon te verdrogen lag.
‘Pôt 'm moar in den hof!’ riep moeder.
‘Wà spijtelijk, heelegansch kapot!’
‘Gèf me ène botteram?’ dreinde 't kleinste maar door.
‘Help Pauwke moar errepels uitdoen en pluk flodderbônen, gaauwkes!’
Fonske had den exter genomen, ging er mee op den drempel zitten en liet hem
wormen pikken die in z'n klamzwarte handjes krinkelden.
‘Gèf me ène botteram!’
‘O die kijnder!’ pruttelde ze en kwam de staldeur uit, sneed een hompig stuk
roggenbrood waarover ze 'n lik vet slierde en gaf 't aan Nelleke die haastig toebeet.
*)

Ledikant.
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Op den drempel van de staldeur die in 't woonvertrek uitkwam stond Dina: 'n
mooie, groote blonde meid in helder gesteven blauw kleed en wit schort. 't Zonlicht
dat achter haar in den wijdopengapende staldeur scheen overlichtte haar fel tegen
't koel-donkere van 't woonvertrek.
‘Heb 'k me nie gespoeid? Ons mevrouw is noar de stad; 'k mocht henengaan tot
merregen avond.’
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Pauwke kwam terug met 'n boezelaar vol keiharde groote boonen die ze begon uit
te doppen en die luid knikkerden in den blikken emmer.
‘Ach die ète wij as ze nog maar omtrènt zoo grôt zijn as 'n ert en dan met ène
saus van bôtter en melk d'r over; veul lekkerder!’
‘Da zà wel; moar hier mot 't voeie en met errepels ondereen is 't toch 'n goei ète
in oe lijf!’ zei moeder die 'n vuur stapelde van denneappels, dood hout en
mastetakken dat door elkaar een harsige rook deed opkronkelen.
‘Hedde gij ok wa heure zegge van ons Kate?’
‘Dà ze d'r bij Stegermans uitleidt... dà wijf het aan alle man gezeed dà ze kouse
en weet ik al wà gestôle het.... Nou ze het nog werkhuizen genog.’
‘Joa moar de proat; as ge 'n kwaaien noam krijgt, wil niemans oe meer.’
‘Ons Kate is toch geene steeldief?’ vroeg Nelleke met langzaam ontwakende
verwondering.
‘Neeë, neeë, ons Kate is geene steeldief,’ zoo stelde Dina 't kind gerust. Haauw
dà dink vast; 't pikt me in m'n kleed,’ waarschuwde ze Fons die z'n exter had laten
glippen. ‘Ach dan toch me'ne graanium die 'k van ons mevrouw gekrège hà.... Wie
het dà gedaan.... Kèk nou toch heelegansch geknakt... en hij waste zoo scôn en 'k
zag 't blumke toch zoo geer!’
‘Joa, mè gloaze wassche is ie gevalle, we hebbe hier ok geenen tijd veur dieë
blum. Fons mot 'm moar in den hof plante,’ zei moeder klompklotsend van den
eenen hoek naar den anderen.
‘Ach doar wast ie nie, in 't klare zand,’ huilde ze, de geknakte bloedige trosjes in
de hand bekijkend.
Moeder ging zitten met wijd-breede schoot; ze schelde aardappelen die ze
wondervlug liet draaien door de eeltige, ruwgeschuurde handen.
Er kwam wat meer wind; alles bewoog, danste en deinde spelend. De goudgele,
te vroeg gevallene bladeren stritselden over de stoepsteentjes en onder grimassige
sprongen stoeide 't klein katje er mee. De wind kwam in 't al te wijde flodderbroekje
van Fonske dat bol op geblazen werd, waarover de kinderen schaterlachten.
‘Nou, ge kunt ok wel is oanpakke; stop de kous van de kijnder maar’
‘Doar hè 'k niks geene zin in; 't avond as de lamp op is.’
‘De lamp... as 't er moar bronolie is,’ bedacht moeder.
‘Nou 'k goa ons Stien een eind tège.... Moar heur is effekes; 'k mot 'n nieuw katoen
kleed van oe hebbe... ons mevrouw het 't me al wel zes keer gezeed en anders ga
't ten kwaaiste.’
‘Ge het er toch twee,’ zei ze nijdig 'n aardappel in 't water plompend.
‘Joa, kèk moar da's nie genoeg om alle maandag 'n proper oan te hebbe.’
‘Ge hoeft ok zò scon nie te zijn. Alle man zal zegge: Loate ze erst is de're sculd
afbetoale.’
‘Joa moar as ons mevrouw 't toch wil, ge mot denke; ze gève veur niks de're
negentig gulden voor ène huur nie.’
‘Ge het toch oewe profijte nog?’
‘Nou dar hè 'k ène poffer veur gevat.’
‘Da hoefde nie; d' ander waar nog bekant nieuw.’
‘Nieuw, nieuw; 'k scaamde m'n eige om ze op te zette; da's waarheid!’ pruttelde
ze friemelend in haar rokzak.
‘Maak me den boel nou nie weer vuil,’ beknorde ze Fonske die met z'n natte
vingers 'n ‘scilderijke,’ op de deur lijnde waartegen de kleintjes droog zand wierpen
dat op de lijnen van Fonske bleef plakken.
‘Dàr hedde scôn printjes,’ zei Dina wat opgezamelde reclameprentjes te voorschijn
brengend uit haar zak, die bol uitstond.
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‘Hedde niks meer?’ vroeg Nelleke 't handje ophoudend, de bolte van de zak
bekijkend.
‘Daar dan; drie peerkes; de man ène,’ hè 'k van ons mevrouw. Maar 'n nieuw
kleed mo 'k hebbe, as ge dà maar weet,’ hield ze vol.
‘Dan motte 't avond as ge afgewerkt bint, moar breie veur den winkel van vrouw
Rille; dà telt af op 't rèkeningeske.’
‘Joa moar as ge heel den dag hard gewerkt en oe eige goed gemaakt het dan....’
‘Zoo hard zul de gij doar nie werke meske.
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Vrouw Rille het gezeed dà ge veul meer breie kon moar dà ge 't avond te veul aan
den weeg bint.’
‘'k Mot bôdscap doen da sprèkt,’ beweerde ze scharrelend aan den band van
haar boezelaar. ‘In d' overweek goa 'k 'n heeleganschen dag uit, noar de stad.’
‘Toch nie mè dieë Frans Broat?’
‘Toch wel; 't is zoone goei jong, hij mênt me goed en hij wil goan trouwe en...’
‘Ben de gek hij verdient gelijk zooveul as onzen Bert... en da prakkezeert moar
over trouwe, van Berte goat de proat òk al.’
‘Joa, nou 'k bin d'r al lank een en twintig.’
‘Het mevrouw oe dà veurgeproat?’
‘Ons mevrouw? O neeë die zegt al moar da 'k mot spoare dan hà'k nog 's wat as
'k ging trouwe.’
‘Mevrouw het scôn proate. Is 't nou uit mè dà smèrige zand!’ riep ze de kinderen
toe, die opnieuw met 't ‘schilderijke’ begonnen waren.
‘Kèk moar is!’ zei ze, en heel ver achteroverwippend met den stoel bracht ze van
achter de schouw 'n vergroezeld papier te voorschijn; ‘kèk moar is effekens wa 'n
scôn bidprintje 'k hier heb,’ spotte ze, de rekening vertoonend, ‘da's van vrouw Rille,
allegaar katoen kleed en wit scort; veur ou en veur Stiene's. Ik zal 't mevrouw wel
is efkes vertelle!’ zei ze met 'n geweldigen aardappelplons.
‘'k Het er den aard niks nie,’ zeurde Pauwke; ‘'t spòkt er op zulder.’
‘Ben de gek... aauwwijvenproat! Kum 'k goa ons Stien 'n eind tège den klinkerweg
op,’ zei ze de deur uitwippend.
't Grijs katje had zich met uitgestoken poot achter de deur teruggetrokken om den
exter te verschalken die argeloos aan kwam hippen op 't stoepje.
‘Loat ze goan, loat ze goan,’ lachte Fons de weg effenend voor de poes.
‘Neeë, dan vat ze ze en da wil 'k nie,’ lachhuilde Nelleke die den exter in gevaar
en de kat in d'r malle sprongen bespiedde maar op 't kritieke moment zegevierde
Fons toch met z'n exter hoog buiten bereik van 't kattenpootje.
Moeder was zuchtend opgestaan, had buiten 't bleekgoed opgenomen en aan
lijnen gehangen, Pauwke deed boonen en aardappelen in een pot, plaste er 'n
emmertje water in en zoo werd het te vuur gehangen.
Op de voet gevolgd door moeder stapte 'n lange slungelige jongen binnen,
klingelend met geld in z'n handen. Hij liet drie gulden tollen over de tafel: ‘Doar, rond
zijn ze en droaie motte ze!’
Moeder griste ze weg. ‘'k Het leleke dinger van ou geheurd,’ smaalde ze.
‘Nou ja... jonk zijne we en trouwe motte we!’
‘Joa trouwe motte ze... da's grôte scand!’
‘Niks geene scand as we d'r gaauw ène trouw van moake; dan goan we bij d'r
ouders inwone dan kost 't nie veul.’
‘'n Meid die nog geene cent waard is!’ schimpte moeder.
‘'t Is ène goei meid,’ beweerde hij en met eene handgreep nam hij z'n harmonica
uit de bedstee, met de andere z'n poes en ging dan gehurkt zitten op 't drempeltje
in de deuropening om z'n deuntjes te spelen terwijl 't katje hem telkens sloeg op de
vingers die toetsen in beweging brachten.
Schril, hooguit klonk op 't erfje giechelgelach van jonge meiden. Ze stikten haast
in hun onbedaarlijk lachen over de aan lijnen gespannen hemden die door de wind
boldik opgeblazen waren.
‘Doar komme we met twee man aangetreeje,’ lachten ze nog buiten adem met
gloedroode wangen en verwaaide haren.
‘Joa dieë stoel is proper,’ ge kunt er wel op zitten met oe gestijfseld kleed meske,’
zei moeder aan Stiene die de stoel met haar schort wat afsloeg.
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‘Joa, moar bij de're mevrouw, dàr het ze op ieder toafeltje en op elk stoelke 'n
kleedje en op dà kleedje nog 'n kleedje en op dà kleedje 'n scoalke en op dà scoalke
'n knupke....’
‘Haauw de mond toch gek jong!’ riep ze onder 't gelach van Dina.
De kinderen stonden luisterend om den harmonicaspeler geschaard: ‘Wà dà toch
scôn is? wà onzen Bert dà toch goed ken,’ vond Nelleke!
‘'k Zou wel meziek kenne bloaze as 'k
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moar ène grôten hoorn hà,’ beweerde Fonske.
‘Nou moeders kum moar over mè 'n poar zachte petoffels, meneer hè gezeed: 'k
zou oan moeder vroagen om zachte petoffels, hij heurt zoo nôi, dà 'k op de scoen
leup.’
‘Woarum zijn dieë scoen dan nie goed? Wa mekeert er an? Pas nieuw, motte
nog betoald worre bij Gillekes.’
Stiene trok de lacherige gulle zoenlippen wat bij elkaar. ‘Ja, petoffeltjes mot 'k
hebbe zooas ons mevrouw 's merregens oan hed.’
‘Nou moar ge krijgt ze nie,’ weigerde moeder, nijdig stampend in de pot waar
boonen en aardappelen in begonnen te prutsen. ‘Ken nog wel wà woater bij
Paauwke,’ zei ze 't hoofd gebogen over den pot, heel weg in de opgolvenden damp
die benauwend door 't vertrek walmde. ‘Kom de koei mot uit de bocht vooruit; wie
hoalt ze?’
‘Ik nie met me'ne katoenen japon oan.’
‘Pauwke, voort, kom!’
‘Ze koste zoo duur nie!’ riep Stiene; ‘meneer is van de week nog zoo kwoad
gewurre: 'k liep de trap op en hij riep uit 't kantoor: ‘“Hé gaat daar 'n koe naar boven!”’
‘En wà hedde toen gezeed?’ vroeg moeder met de handen in de zij, en iets
uitdagends in houding.
‘'k Hè gezeed... 'k hè gezeed: “ge het”... neeë... u heeft abuis menheer,’ verbeterde
ze zich.
‘Joa, joa... da motte dad zò zegge,’ beaamde Dina.
‘'t Is nog zoo wijd,’ klaagde Pauwke, die nog altijd met 'r stijfhard hoedje rondliep.
‘La Kate 't moar doen as ze kumt?’
‘Joa die kumt nie gaauw.’
De zon was ondergegaan; violette schemering waasde over de hei: 'n koele,
verschfrissche tint tegen het branderig oranjegoud waar de zon in verzonken lag.
De wind bedaarde; 't werd kalmer.
Bert speelde zijn deuntjes al zachter en weeker. Vleermuizen glipten van onder
den dakrand weg en doorschoten de lucht.
‘Ben de nou nog niet weg om de koei; vooruit dan toch!’
‘'t Wordt al donker... 'k durf nie!’
‘Ge hoeft nie te bange dà ons koei behekst is,’ lachte Dina.
Daar kwam vader binnen, met 'n gemompel van ‘Dag saam.’ Hij gooide met 'n
zwaai de kruik van z'n rug en 't gereedschap in den stal, smeet de klompen uit en
ging achter 't vuur zitten. Hij had 'n zandkleurigen jas en broek aan, de haren bezijden
z'n pet flosten van onder wijd uit als zandkleurige kwasten, en heel 't gezicht lag
ruw en ruig onder 't verstoppelde baardje.
‘'k Het gedoan gekrège!’ bromde hij somber en keek rond met angstig knipperende
oogen.
‘Wà... wà zeg de nou toch?’
‘Dà 'k gedoan gekrège hè.’
‘God allemachtig!... Woar mot 't dan heen... Leg doar nie te gekken,’ verbood ze
de lachende meiden.
‘'k Ken verduld nie meer uit de weeg; dieë vuut klapt altijd um as 'k mè me'ne
kruiwagen oan mot treeje over de goater,’ beweerde hij de trillende grofgesokte
linkervoet omhoog brengend; ‘woensdagge-merrege ben 'k bekant in zoo'ne diepe
slooier gekanteld.’
‘'t Is me nog al niks,’ verzuchte moeder.
Hij voelde zich pijnlijk, stram en doodop nadat ie neergevallen was op die plaats
achter 't vuur, hij keek hulpeloos van den een naar den ander. Stumperig en
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vernietigd zat ie daar weggedoken, want langzamerhand kwam 't besef over zijn
suf, verdoezeld denken dat 't uit met hem was, dat nu 't jonge volk 'm van z'n plaats
zou dringen, dat ie zou moeten eten uit hun ingebracht geld. Neeë nou was ie niks
meer weerd, nog veul minder as Pauwke die dà altijd moar heuren most, geene
cent was ie meer weerd; ze zouwen 'm trugdringe dà sterk jonk volk dà inbracht,
ewèg van ze'ne ploats oan 't vuurke, ewèg uit de vuut as ene hond die nie -meer
trekke kon, of as ene afgegète koolsplant op de mesthoop zouwe ze'm gooie....
Lieve God nog toe.... Doar had ie nôit nog zoo over geprakkezeerd. Zeuven en
twintig joar lank had ie nou in dieë zandpolders gearbeid en nou ineene... ineene...
was 't uit, was 't gedoan, hoefde ie nôit meer trug te komme... wà most ie
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nou? Doar zat ie nou in de weeg. Och wà was toch ene mins die verslète waar, net
zoo lief was ie dood, net zoo lief.
‘En Berte die mot trouwe!’ verzuchtte moeder.
‘Watte?’
‘Dat onzen Bert mot trouwe!’
‘Da mekeert er nog oan, dà mekeert er nou nog moar oan!’ Da's toch grôte scand!’
Bert speelde vervaarlijk hard, al harder en luider om maar niets te verstaan van
die verwijtingen.
In fluisterend gesmiespel waren Stien en Dina naar buiten gegaan, nu en dan
proestten ze 't uit in hard gelach. Dina troonde op de waterput en Stien was er tegen
geleund.
Pauwke was door moeder weggeduwd om de koe te halen, maar ze bleef pal
tegen 't verhavende hek staan; ze wilde niet.
‘Ze zullen oe nie wegstèle deurske zooveul ben de gij nie weerd!’ riep moeder
haar na.
De kleintjes joegen achter den exter die opgevangen moest worden; 't dier had
zich verscholen tusschen 't klimop aan de put. Onverwacht trok Stien met 'n ruk aan
den hefboom en de vogel wipte de hoogte in onder huilend geschreeuw van Nelle
en Fons die niet tot bedaren raakten vóor 't dier weer veilig in hunne handen was.
‘Doar hedde Kate al met de koei die het ze onderweeges opgedoan!’ riep Stien.
Een mager afgemelkt koetje schonkte de stal binnen en Kate rustte even op de
waterput. Ze zag grauwbleek en flets nevens de blozende gezichten van Stien en
Dina; 't haar steeds blootgesteld aan zon en regen was uitgebeten en wankleurig.
‘Heeè!’ zuchtte ze, de streeling van rust even aanvoelend als 'n zaligheidje.
‘Leg de d'r uit bij Stegermans?’
‘'k Het nog errebeidshuizen zat,’ zei ze onverschillig. ‘Van de merrege he 'k veur
oe gescrève,’ zei Dina, een rose couvert uit hare zak nemend.
‘Ach, wà 'n scôn brievenzak!’
‘Van ons mevrouw en ruik toch is,’ zoo duwde ze 't papier onder Kate's neus.
‘Joa, wà lekker 't ruikt!’
‘“Zeker 'n brief aan je aanstaande,”’ zei ons mevrouw; ze kwam gelijk in de keuken
toen 'k screef.’
‘En wà hedde gij toen gezeed?’ vroeg Kate.
‘'k Zei zoo: neeë toch nie, 'k scrijf voor me zuster, die wil de're vrijer wat doen
wète moar scrijve ken ze nie.’
‘Vond ze 't geene scand?’
‘Toch nie. ‘“Het moeder 't er dan nie leere late?”’ vroeg ze.
‘Leere, leere.... 'k was er mèt m'n achtste joar al uit, dan kun de nie veul leere!
Ken die nou alles wète en goed lèze?’
‘Joa 't staat er goed, kèk maar is Stien, wà zegde van mijn gescrift?’
‘Scôn! Witte 't van onzen tweeën. Wij goan trouwe!’ riep ze in de handen klappend.
Ik mè Harrie van Hendrien en Dina mè Fraans,’ en ze sprong jolig op; hare lippen
weer in dien gullen zoenplooi trekkend.
‘Ben de gullie nou!’....
‘'t Is geene flaauwe klets, geene gekheid... mè suntemethijs!’
‘'t Zal me wà worre!’
‘Joa we doen 't!’ riep Dina, ‘want ge kunt geen kleed, geen scoen, niks kun de
krijge van thuis en noît nog ène cent in oe hand; alle drie moand kumt moeders de
cente ophoale bij ons mevrouw.’
‘Nou ik ken bekant nie meer op de been stoan,’ zuchtte Kate zich uitrekkend. ‘Alle
doag aan de waschkuip en dan 's merregens dà eind en 's avonds weer dà eind.
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Gisteren merrege kwam 'k mè drijfnatte kleer bij Sculle en doar sjouw de dan moar
mee vort de heeleganschen dag.’
‘Gij mot ok trouwe! mè Toon!’
‘Hij ken d'r nog nie oan denke!’ riep ze naar binnen gaande, waar ze op 'n stoel
neerviel en al spoedig suf, dommelig insoesde.
De drie kleinen kwamen guitig lachend om haar heen staan, trokken haar bij de
mouw en de rok terwijl ze doezelig om zich heen sloeg.
‘Verdulde jong la me mè vree!’
‘Kate, Kate sloap toch nie, d'r is geene bronôlie. Goa effekes hoale, ène liter.’
‘Nou 'k ken nie, 'k ben bekant dood,’ pruttelde ze 't suf gezicht even opheffend.
‘Wà is er van die kouse en van die
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hemde?’ vroeg moeder met 'n oliekruik in de hand haar even aanschuddend.
‘Nou joa... 'k ken toch nie mè de bloote vuut uit errebeie gaan! Laat Paauwke
bronôlie hoale.’
‘Die zuukt in donker de weeg nie op te gaan. Vooruit ik ken geen licht moake!’
‘Had in de veurmiddag de kijnder loate goan!’
‘Toen hà 'k nog geene cente van onzen Bert, 't hà niks. Gaauwkes 't wordt heele
gansch donker,’ zuchtte ze, maar Kate knikkebolde weer, hoorde of zag niets; 't
hoofd viel over den arm die op den stoelrug gesteund lag.
Licht most er zijn. Ze had d'r eige zo duk beholpen mè dá vettig goed uit 't fleschke
van Paauwke; al die fleschkes die meneer dokter gaf, da hielp toch niks nie en ze
kreeg ze toch veur niemendal. Ze vulde 'n klein kokerlampje met levertraan en dan
spetterde een rood, goor vlammetje stinkend op.
Met een koelverschen tochtstroom kwamen Stien en Dina binnen, waar etenslucht,
harshoutrook, pijpendamp en olieblaak dooreen walmden.
In de stal balkte de koe, schoof ongeduldig met de horens tegen 't beschot.
‘Ze wil drinken of mot ze varsch strooi hebbe?’ vroeg vader.
‘Wij zullen wel bronôlie hoale; wij met onzen tweeën.’
‘Neeë dà wil ik nie; dà zul de nie!’ stribbelde moeder tege, want ze wist 't; de
vrijers woaren aan 'n hoekske en 'n koantje op den uitkijk en dan zag ze ze veur
tienen nie trug. ‘Alla Bert, kom, ga dan, veur ou is 't niks om effekes de weeg op te
goan. Giel helpt er oe oan mè twee cent d'er op.’
Heel voorzichtig zette Bert z'n harmonica op de bedsteeplank, gaf 't klein katje
aan Fonske en ging met de oliekruik.
‘Wij gaan gelijk mee as onzen Bert er toch bij is!’ riep Stien.
‘Neeë dà zul de toch nie, neeë,’ zoo hield moeder hen terug. Ze wist 't wel; dan
gave ze onderweeges Bert ‘ene goeie’ in ‘Den hoas aan de ketting,’ as ie ze ne
mond hield over de vrijers.
‘'n Klein eind; 't is zoo locht buiten en hier is 't toch zoo dompig!’, maar Bert
slungelde al heen met z'n kruik en trok de deur achter zich toe met 'n stompruk.
De drie kleinen stonden weer om Kate heen; Nelleke had 'n bos roggearen en
stak die een voor een in Kate's haarwrong.
‘Kèk nou toch is, nou trekt ze op ene verrekensdas,’ lachte ze joelend en
klauterend tegen den stoel.
‘Wà 'n rooisig licht, foei toch’, mopperde Stien.
Moeder scharrelde in den stal met een emmer, vader rookte z'n pijp achter 't vuur,
Dina schoof stoelen om de tafel, Kate snurkte en Stien bekeek de reclameplaatjes
bij 't oliepitje.
't Flakkerend vlammenlicht van 't vuur teekende dwaasgevormde, groote zwarte
schaduwen tegen 't muurwit. Pauwke werd bleek van angst, 't waren gelijk duvels
op de muur. Kwam Bert toch moar met ze'ne bronôlie, dan kwam d'r licht en dan
gingen die duvels van de muur eweg.
‘Nou, ge kunt alvast bidde; de potoasie is kloar’, en eerst nadat Bert terug was,
schepte moeder op. Ze bad ‘onze vader,’ en de kinderen brabbelden rammelend 't
slot van 't gebed. Kate werd nijdig aangestooten. ‘Da's alle avond net zoo, kum, as
*)
ge jast dan sloap de nie.’
Kate versuft om zich heen kijkend met lodderige oogen sloeg naar de joelende
kinderen en trok met 'n wijfelenden greep de roggehalmen uit 't haar.
Alle zaten aan; Stien en Dina lachten weer geheimzinnig.
‘Zeg de gij 't moar,’ fluisterde Dina haar ruw met den elleboog aanstootend.
*)

Eet.
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‘Neeë, neeë gij mot 't zegge!’ ze proesten 't weer uit. ‘Neeë... zeg moeder, zeg
vader, zeg alleman....’
‘Wà mot dàt nou?’ vroeg moeder geergerd.
‘Nou, zeg moeder, zeg vader, alleman’, zei Stien, met de dikke lippen weer in 'n
zoenplooi. ‘Wij, Dina en ikke, wij gaan trouwe mè Suntemethijs... nou wète 't. Ikke
mè Harrie van Hendrien en Dina's mè Fraans!’
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‘Ben de gek, scèlt 't oe hier?’ wees moeder naar 't voorhoofd.
‘Ge zel zoo zot nie zijn,’ smaalde vader.
‘Het stoat vast!’ riep Dina beslist.
‘Zoo stoat 't vast! riep moeder. ‘Begin de te bange dà ge te loat kumt? Ze verdiene
gelijk d'r eige kost nie dieë jong!’
‘'t Stoat toch vast!’ beweerde Stien.
‘Zoo... nou moak moar gaauw veuran heur de, spoei oe moar, leup d'erremoei
moar tège... dan zul de oe lache wel late.’ Ze stond verslagen, bewegenloos,
vastgeschrikt, liet 't eten zooals 't was want daar zag ze in 't verschiet de armoe
weer hongeren en naaktspoken, ze voelde kou en ellende weer nijpen.... Ach
Heeregod nog toe waar most 't nou heen: 't huis uit, 't koeike verkeupe, 't verreke
afmoake, de hei op as koale ratten.
Bert had z'n harmonica weer opgenomen en speelde leutig: Trek maar aan 't
touwtje en de wieg zal gaan.

Langs passie's weg....
door Gustaaf Vermeersch.
Benedikt stak de deur open. Vóor hem lag nu ineens 't binnen-koffiehuis in heel z'n
lengte, de witte vlakken marmer-bladen van de tafels in twee rijen van weerskanten,
en de donkerder stoelruggen rondom, erboven uitstekend, waren lijk
aaneengebonden, vormden als 'n net, 'n grove webbe waar 't licht door de wijde
mazen speelde. Ze braken 't hel-blank van de tafelbladen en gaven zo aan alles 'n
uitzicht van dood-zijn, zo droog-donker, zonder beweeg, leken ze iets dat afgestorven
was en nu ineenkromp en verging.
Benedikt sloot de deur en stond nu ineens alleen, zonder mensengewoel rondom,
zonder kargeratel of tramgeklink. Die enigheid deed hem vreemd aan, rondom
ingesloten door die dode dingen. Hij schrok van z'n eigen beweegbaarheid en vond
het verschrikkelik, beangstigend zichzelf daarin te verroeren. Toch zag hij leven,
die kachel in 't midden waarrondom danste 'n vaag gevriemel, als 'n smoordamp bij
zonnebrand, alsof die zich verwaasde. Hij verheugde zich over dat beetje zichtbaar
leven, maar al de andere dingen, die daar roerloos stonden, schenen nu ook beweeg
uit te zenden en dat klampte hem dadelik aan als 'n vijandige macht, hij voelde 't
schroeven om z'n keel.
Hij zag z'n eigen lichaam erbarmelik daar rondom wandelen. De voeten pletterden
't zand dat kraakte, al de dingen hadden hun fluisterstemmen uitgehaald, staken de
ruimte vol met hun gevezel, maar hij verstond ze niet en werd al angstiger. Het was
een naar iets.
Maar daar verscheen 'n dienstmeisje. Ze bezag Benedikt effen in z'n bolle-ogen
en deze greep naar z'n bezinning die zich al wijd verwaasd had rondom hem, hij
had 'n gevoel alsof hij uit de lucht kwam gevallen. Z'n eigen zag hij bedremmeld
glimlachen, dat was zo 'n werktuigelik iets en scheen niet van hem; hij was er nog
niet.
En de kleine meid keek al maar door in z'n bolle-ogen, verbaasd, liet haar blikken
dan eindelik glijden over z'n misvormd, pokdalig gezicht, had 'n heffing van afkeer,
plots opkomend en onmogelik te verbergen. Hij zag alles, hoewel hij en z'n lichaam
nog altijd twee waren. Maar z'n indrukken zag hij trouw op z'n gezicht weerspiegeld,
alsof daar 'n band was, dat gezicht keek nu angstig-droef en beschaamd.
- Wel? meneer Benedikt!
- Jack-op!
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Ook de mond van z'n lichaam verroerde zich en vertolkte de gedachte toen die
opkwam.
De meid haalde van achter de toog 'n zwarte fles en 'n glas. Benedikt liet z'n eigen
naar de tafel, tegen de toog bewegen. Onder 't bewegen voelde hij zich weer enigzins
met z'n vorm herenigd. Maar nog zweefde meest z'n geest daarbuiten, was
verzonken in 'n belangrijk overwegingsspel, en wonder, hij voelde de
ongemakkelikheid van z'n hart's sneller geklop en 't daardoor opgezweepte bloed
dat heftiger joeg, toen hij over 'n kiesheid trachtte heen-te-stappen, 'n kiesheid die
in de vorm van 'n gestalte koppig tegen z'n
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geweten hamerde. De meid zette fles en glas op de tafel, 't geplof daardoor
teweeggebracht, verklonk vaag in hem, maar hij sloeg er geen acht op, zó
beangstigde hem dat herinneringsbeeld, opgewekt door 't zicht van die plaats, dat
peuterde in z'n bergplaats van aangeworven billijkheidsregelen. Maar daar kwam
iets anders tegen op, zijn eigen persoonlikheid, gesterkt door 'n andere, lieflike
herinnering, en die nam de bovenhand. Hij voelde z'n hand de stoel uittrekken en
vervolgens wist hij ook dat hij zich neerzette met de rug naar 't venster, de straat,
gekeerd en 't gezicht vlak naar de toog.
Ja, vlak naar de toog.
Hij was over z'n eigen stoutmoedigheid verbaasd en z'n angstig vechten met z'n
eigen liet 'n zware neerslag achter op z'n arm lijf dat nu zwaar en moe daar roerloos
neerzat.
't Gevecht met z'n eigen herbegon en hij vond z'n daad gemeen. Maar de
wetenschap van de gevolgen ervan overwon alles, gaf hem 'n plotse blijdschap, 'n
trotsheid over z'n moed... tot hij in kommernis herviel door 't bedenken hoe hij zich
zou houden onder de kwade blik van die gezel wiens herinneringsgestalte hem nu
zooveel angst had veroorzaakt.
En hoe hij zich zou houden tegenover haar.
Daar mocht hij niet aan denken.
Maar z'n gedachtespel kwam er niet toe 'n forse ruk aan z'n lichaam te geven en
dit bleef dan ook zitten, miek enkel nu-en-dan 'n zenuwachtige beweging volgens
de aard en de kracht van de gedachte.
Zo bleef hij zitten zich-zelf vergetend als levend in de tijd.
Totdat 'n plots gerucht in de keuken z'n oor bereikte. Toen schrok hij op en had
ineens het wezenlik gevoel van z'n zijn Maar hij vond z'n lijf verstramd van
beweegloosheid en rekte zich géwerig uit, snel. Hij hoorde 'n rap, zacht
voetgeschuifel en daar kwam zich 'n glans leggen in z'n ogen als kreeg hij koorts.
Hij was overigens huiverig en en zenuwachtig. Snel greep hij naar z'n fles, plofte
ze zwaar op 't marmerblad, peuterde aan 't ijzerdraad om de porseleinen kop te
doen afspringen. Z'n vingers beefden en hij had heel wat moeite. Eindelik 'n knal....
daar kwam ze! Hij zag ze niet en toch zag hij ze, z'n hele wezen werd erdoor geroerd.
Ze naderde, hij voelde zich gedwongen op-te-kijken, langer wachten zou te duidelik
laten blijken dat hij slechts veinsde. Niettemin boog hij bedrijvig de fles naar 't glas
toe, 'n gazig rookpluimpje ontsnapte uit de hals. Hij keek druk-doend op, hoorde z'n
eigen spreken: - bonjour, madame! wist z'n eigen te glimlachen. Zij, met 'n fijne
stem: bonjour, monsieur Benedict! Ze naderde licht met zwevende gang. Even
spiedde hij angstig naar haar bleek wezen - eén rappe blik - z'n hand goot, 't vocht
klokte uit de fles, deed het schuim, 'n gélig schuim, rijzen, rijzen, overlopen. Ze zag
het even en glimlachte, kwam bij de tafel, miek de opmerking dat hij nog geen
Jack-op kon inschenken na zooveel flessen leeggedronken te hebben. Hij zag rap
naar haar op, bedremmeld, bemerkte 'n guitige glans in haar ogen, was dan plots
overstelpt van 'n razende blijheid. De fles plofte opnieuw zwaar neer. Ze ging 'n
schoteldoek halen om 't nat van de tafel te vegen, hij vocht intussen tegen z'n eigen
om toch dat strakke bedremmeld-uitzien van z'n gezicht te krijgen. Hij was innerlik
woedend over z'n eigen omdat hij zo maar niet zich bedwingen kon.
Ze naderde terug met haar zwevende gang, nam beurtelings de fles en 't glas op,
veegde 't nat van 't blad. Hij pruttelde iets van vergeten, vergeten... ja, wat had hij
vergeten? z'n twee handen te gebruiken!
Ze lachte, en hij vond nu ineens z'n gezegde danig belachelik, werd er rood onder,
terwijl de uitgesproken woorden stadig maar weerkeerden, piepten in z'n hersenen
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en bijbleven alsof ze er niet meer uitkonden, alsof die vervliedende dingen nu
versteend waren.
Ze verwijderde zich, ging achter haar toog staan, rinkelde in de glazen, swobbelde
in 't spoelwater, vreef met 'n kriek-krekkend geluid. Er ontstond 'n stilte en hij was
weer enig teruggetrokken, vereenzelvigd, met z'n lijf naast hem - of waar ook? - als
'n niet te bewegen blok.
Zijn innerlik treurde, weende. Daar had hij nu weer de kans verkeken! Die
verdomde verlamming van dat akelig lijf telkens dat
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ze naderde, dat ze zo eens alleen bij elkaar waren, dat hij haar eens tonen kon, ja,
tonen... wat tonen? tonen dat hij haar zo geweldig genegen was, lijk de andere
deden. Dat kon hij niet, alles was zo plots aan hem, z'n geest trok zich terug, vond
geen kracht tot het veruiterliken van z'n machtige tederheidsdrang. Alles ging niet
verder dan z'n heel innerlik: z'n hart, z'n bloedsomloop, maar het uiterlik bleef als
'n ijsklomp.
Ze werkte voort, hij beloerde haar steelsgewijze, van onder z'n dikke oogschelen.
Z'n blik streelde haar gestalte. Wat zag ze er weer moe uit! haar wezen was bleek
en gerokken en ze had weer die pijnlike trek om de mond. Waaraan dacht ze toch
zo ewig? Was 't leven zo somber voor haar? Ze nam haar behagen in niets en leefde
als in 'n droom voort. Ja, hij wist het, haar guitigheid van daareven was maar
oppervlakkig, heel oppervlakkig, een werkelike krachtsinspanning van haar, wèl
vergemakkelikt door het veinzen voortdurend, het gedwongen-vriendelik-zien waar
't gezicht zo dadelik, uit gewoonte, als 'n zenuwtrek, 'n glimlach aannam die heel
werkelik en gemeend scheen.
Hij wist het beter, ze was immers het voorwerp van z'n stadige opmerkzaamheid.
Maar waarom ze eigenlik treurde, dat scheen niemand te weten. Doodgaarne had
hij in haar intiem leven willen doordringen, niet uit niewsgierigheid, maar om te
troosten, om 'n gedeelte van z'n eigen te geven, om haar te sterken en op-te-beuren,
het leven te veraangenamen.
Maar hij was de laatste die zover zou geraken. Hij was immers 'n lelike, mismaakte
kerel, en wie lette op z'n innerlik? dat kwam toch nooit tot z'n recht, kon niet door
de schuld van die lelike dijk er rondom, dat, wat hij z'n lichaam noemde, het uiterlik
teken van z'n zijn, die bedriegelike gedaante die z'n geest door 't leven voer, als in
onbegrepen en onbegrijpbaar iets. Want tot daar kon niemand doordringen, die
lelike dijk trok alleen de aandacht, leidde de blikken af, zodat men het overige vergat.
Gevoelloos of spottend gingen de mensen voorbij....
En nu in eens voelde hij het in striemende, scherpe spot, die vervaardheid van
hier zo te zitten, vlak met het gezicht naar haar, bewogen door de geheime drijfveer,
- die hij aan z'n eigen ontkend had - dat ze meer op hem zou gaan letten, dat hij het
middelpunt van haar aandacht zou worden, hij, hij...!
Arme dwaaskop, wat 'n hoogmoed, striemde 't in hem, bezie je eigen daar nu
eens zitten met je pokkengezicht, in bergen en dalen, je zonderlinge bolle-ogen half
door de bergen overschaduwd, je vreemde aanwas die je je neus noemt en 'n vuist
breed is, je zonderlinge gelaatskleur... wel! wel! waar de verwaandheid toch gaat
nestelen.
Hij werd rood van schaamte voor z'n eigen. Maar z'n werkdadigheid bleef anders
inwendig en z'n lijf bleef zitten. Later, als de andere kwamen, zou hij zich op z'n
gewone plaats zetten, ja, hij zou dat doen!
't Kriekkrekken had opgehouden, hij keek weer dievelinge naar haar toe. Ze stond
nu, zoals altijd, met haar rug tegen 't buffet, de blikken vaag in de ruimte te staren,
de pijnlike trek om de mond, te mijmeren.
Ze was zeer mager, haar bewegingen waren traag. Biezonder mooi was ze toch
niet, ze was 'n bloem aan 't verwelken, haar trekken begonnen te verslenzen. En
zo, van terzij bezien, misstond iets biezonder aan haar dat hij altijd opmerkte: dat
was de platheid van haar hoofd. Dat hoofd leek wel alsof het tussen twee evenwijdige
berden gevormd was. Het achterhoofd bultte niet uit, werd nog effener daar al het
haar naar omhoog gekamd was. Het gezicht leek even plat met slechts ietwat
uitstekend de te korte neus en de kleine kin. Dan 'n lichte vóor voor de ogen. Maar
heel mooi waren haar ogen in de vorm van amandelen gesneden, dát vergoedde
alles. Die ogen waren 'n hele wereld, de indruk van hun blik was niet in woorden

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

weer te geven, was iets onuitsprekeliks dat aangreep, dat boeide, dat deed
verstommen. Heel haar kwijnende ziel lag in die trage ogen, beschenen door ergens
'n onbekend licht, zo klaar, zo vochtig glanzend waren ze en ze konden zo
onuitsprekelik droevig kijken.
Zeker spotte ze toch nooit met hem, neen, spotten niet. Nu leek het of ze samen
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leefden, hun omwallingen van schijn zaten of stonden daar, maar hun geesten waren
bij elkaar en vermeiden zich in het droevige van iets dat zo vreemd was en
onverhelpbaar: juist die omhulselen waaruit ze zich hadden getrokken. Daar stonden
ze maar mee verrammeld, die konden ze maar niet bewegen lijk ze wilden, ja, dat
was hun vijand, want die druiste tegen hen in, belette een inniger samenleven omdat
ze door die ogen alleen de schijn waarnamen van elkanders zijn en die schijn,
vreemd genoeg, van haar kant toch, haar afstiet om zijn vorm. En nu kenden ze
geen vorm. Waarom moest die vorm afstoten? Ja, omdat zo'n gevoel nu door de
gewoonte verstijfd was en dat hij in 'n midden verkeerde van andere gestalten
waarmee hij vergeleken moest worden. Ja, de geest gekloosterd in die vorm, kende
niets anders dan de verschijnselen rondom en oordeelde volgens de vorm. Haár
geest lijk die van allen. Tot nu... zou 't werkelik zo zijn? Daar kwam weer 'n angst
op en dat schudde hem uit z'n gemijmer. Spottend klonk het: a! de zelfzuchtige! nu
verwacht hij dat hij 'n held geworden is en al haar opmerkzaamheid tot zich moet
trekken! En ik die dacht dat liefde uitsluitend zich geven was, zich geven zonder
aan zichzelf te denken.
Benedikt had 'n vrange vroeging, 'n zeer vrange vroeging; hij was innerlik wanhopig
om z'n belachelik, zelfzuchtig gedut. O, ja! dat hij haar kon helpen! hij gaf gaarne
z'n leven! maar hij kon niets voor haar doen.
Daar ontstond weer 'n gerucht. Benedikt schrok op en staarde ineens verlegen
in de bange verlatenheid van de koffiehuiszaal. De deuren van gang en eetzaal
waren zoo stom toe, ja, geducht stom, als men wist dat daarachter heel wat lieden
waren van wie men niets gewaar werd. Achter die deuren bijsde 't gerucht, 'n
gestommel, loste zich op in voetstappen, de deur werd opengepiept en daar
verscheen monsieur Antoine. Monsieur Antoine gaf 'n ‘salut militaire,’ boog
vervolgens in twee en tort voorwaarts met veel geweld. Benedikt glimlachte, had 'n
paar rappe op-en-neer bewegingen met z'n dikke kop, was nu ineens weer met
zichzelf verenigd, blij en onrustig tenertijd, zo plots vervast, zekerder, van houding
en gebaren. Hij keek in de brutale, grijsblauwe ogen van Antoine die onbeschoft
glarieden achter z'n neusnijper. Z'n brede knevels stonden waaiervormig over z'n
brede mond, al 't ontzag van de hele kerel was saamgetrokken in z'n mager gezicht,
anders was hij klein van gestalte en van 'n onmogelike magerheid.
Hij kwam Benedikt's dikke hand schudden, boog vervolgens nog eens voor madam,
stak z'n handen in de broekzakken en keek haar vlak in de kijkers met z'n brutale
staar-ogen. Ze stond nog altijd in dezelfde houding, geleund tegen 't buffet. Even
onbemerkbaar vertrok zich haar onderlip en daar veranderde iets in de glans van
haar ogen alsof er 'n wolk overtrok. Ze sloeg de wimpers niet neer. Benedikt beloerde
angstig dat spel, werkte zenuwachtig aan z'n pijp die ergens in de voering van z'n
zak haperde; z'n lippen trilden van aandoening: hij had die onbeschofte Antoine de
nek willen kraken!
Niettemin miek hij zich bereid geestig te zijn en het allerleis van de grillige Antoine
te beantwoorden. Deze zou, zoals 't z'n gewoonte was, met iets onverwachts voór
de dag komen. Dezemaal echter was 't niets niews: hij zei plots:
- Un profond silence se fit entendre.
*)
- Dans les rangs de pourchas , antwoordde dadelik Benedikt.
En beide staarden naar madam als verwachtten ze van haar de oplossing van
het hele raadsel dat ze in zich-zelf droegen. Maar deze bleef als de sfinks
onbeweeglik, geen spier vertrok van haar bleek gezicht, de ogen bleven kalm glanzen
in hun amandelvormig bad, weerkaatsten alleen de uiterlike wereld, doch niets van
haar ziel.
*)

Pourchas = zwijnen.
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De stilte viel opniew in. De twee kijkers hadden een gevoel van onvolledigheid
waaraan geen onbeschoftheid verhelpen kon en Antoine zelf voelde zich verpletterd,
klein gemaakt. Als een spotachtige sater grijnsde hen het belachelike aan, zagen
ze hem grijnzen ieder in z'n eigen innerlik. Antoine draaide op z'n hielen met de
handen in de zakken Ze hadden wel 'n gevoel als wilden ze wegdruipen, bang omdat
iemand hen door-
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schouwde, hun wezen en hun smachten moedernaakt vóor hen stelde. Ze zagen
dat en waren over hun eigen geërgerd.
- Jack-op, madame! beval Antoine kort en heftig.
En met zenuwrukjes gleden z'n vingers langs z'n knevels.
Madam miek dezelfde bewegingen van de meid daar straks, doch opgemeten
traag en lijdzaam, gehoorzamend werktuigelik, weer met die pijnlike trek om de
mond. Ze zette zwijgend fles en glas op de tafel, deed het stopsel afspringen, schonk
zelf uit. Benedikt bezag haar steeds, nu met 'n groot medelijden, 'n lust om haar te
sussen en te dotten zoals men met 'n kind doet. Antoine staarde zwijgend naar het
inschenken, nam vervolgens 't gevulde glas op, stiet aan tegen dat van Benedikt.
Benedikt dronk op z'n gezondheid met tegenzin, had liever de hele inhoud in
Antoine's onbeschoft gezicht gekletst.
- De andere blijven lang weg! zei Antoine.
- Ja, beaamde Benedikt.
Madam had zich weer teruggetrokken tegen haar buffet. De twee bezagen haar
aanhoudend, Benedikt z'n pijp al stoppend, Antoine 'n deuntje fluitend. Alle twee
zochten ze naar de oplossing van een onmogelik raadsel. De eerste bekommerd,
de tweede woedend. Zij was het voorwerp van al hun gedub en ze schoven beiden
de schuld op haar van hun akelig gevoel. Ze oordeelden dat ze door haar in iets te
kort werden gedaan: in hun niet te gemoet te komen in hun begeren! Vaag voelden
ze soms wel dat ze niet verplicht was hen te behagen en ze zelf die begeerte hadden
aangekweekt. Maar toen vereenzelvigde zich die begeerte met hun eigen, werd
hun eigen, dat waarin ze opgingen, ze hielden op ze aan te zien als 'n afzonderlik
deel van hun gemoed, maar namen ze voor hun eigen-zelf en meenden het recht
te hebben te eisen, te dwingen....
De straatdeur werd nu opengerukt en twee andere klanten kwamen binnen. Ze
groetten gewoon-stijf en wisselden 'n handdruk. Maar de angst was nu Benedikt
om 't hart geslagen en hij beloerde schuw de eerst-binnengekomene, monsieur
Paul, 'n dikke kerel met omgekrulde verachtings-lippen onder 'n zwarte knevel en
rimpels in 't voorhoofd van gewichtig doen. Deze keek naar z'n gestolen plaats en
vervolgens naar Benedikt met 'n vernietigende blik waarvoor de laatste ineenkromp.
De tweede-binnengekomene, monsieur François, 'n bleek-blonde Hollander, daar
ingeburgerd door 't lange verblijf, bezag dat hele spel met 'n spotglans in d'ogen,
anders volkomen koud.
Benedikt bewoog echter niet om de gestolen plaats te verlaten en de andere zette
zich woedend, met 'n heftige beweging tegen de muur. De andere twee zetten zich
nu ook.
Die vier lieden waren door antipatie verenigd. Zo dageliks, in de val-avend,
kwamen ze elkaar gezelschap houden, bewogen niet meer van hun plaatsen tot
men sloot. Ze kwamen alle vier met 'n geheime bedoeling die openlik gekend was:
madam en haar mooie ogen. Ze waren de lijfwacht van madam, haar aanbidders.
In 't begin hadden ze elkaar daar telkens ontmoet in aanbidding, hadden instinktmatig
elkaar doorzien, en hadden zich dan maar verenigd uit noodzaak hun begeerte te
verbergen en elkaar van dichterbij ga-te slaan, elkaar te beletten vooruitgang te
maken. Van lieverlede was 'n zekere gezelligheid onder hen ontstaan door de
behoefte hun indrukken in daden om-te-zetten, zich daarvoor 'n houding te geven.
Nu glarieden ze straffeloos en onbelemmerd, dageliks 'n hele avend naar 't voorwerp
van hun aanbidding, en wanneer het dan eens gebeurde dat ze iets als 'n pootje
kregen - madam had van die grillen - dan konden ze in hun verrukking wilde dingen
begaan, zonder dat dit aanstoot gaf; ze werden dan luidruchtig, hitsten elkaar op
tot vrolikheid en dronken dat het de spuigaten uitliep.
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Monsieur Paul had z'n air van belangrijkheid hernomen en keek stroef vóór zich
uit, 't voorhoofd gerimpeld en de haren van de knevel gerecht; hij leek 'n
ineengerolde, stekelige egel. De pijpbak - 'n oliebak - hield hij in éen van z'n vuisten
omklemd die beide vóor hem op tafel lagen. De Hollander, monsieur François, rookte
bedaard 'n asbestos. Deze laatste was de jongste, maar z'n bleek gezicht was door
brassen verwoest, hij dronk gewoonlik op z'n dooie gemakken
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en was de minst geweldige. Praten deed hij niet veel, meest luisteren en steeds
maar instemmen. Dit bespaarde hem de moeite van dat zoeken in z'n brein naar
gepaste uitdrukkingen, want hij sprak maar steeds lastig Frans en Waals. Bovendien
was hij niet zo dom of hij had al lang opgemerkt dat de andere heimelik lachten als
hij iets tegen de muur kletste. Wanneer hij dus niet volstrekt zeker van z'n stuk was,
deed hij de mond niet open.
Ze spraken nu natuurlik eerst en vooral over hun drank. Ze namen hun glas op
en hielden 't naar 't uitstervend daglicht, keken erin, vonden het troebel, niet gistend
genoeg. Vond je niet dat die Jack-op ook al zo goed niet meer was? Ja, daar zeiden
ze allen hun gedacht over, met 'n zijdelingse blik naar madam, of soms haar
rechtstreeks het woord toerichtend in de hoop haar in 't gesprek te mengen. Maar
dit wilde nu helemaal niet lukken, madam bleef onbeweeglik tegen haar buffet,
staarde in gedachten verzonken de schemer in van de donkerste hoek, hoorde niet
eens dat men tegen haar sprak. De vier wonden zich zelf op, babbelden maar voort
over hun geliefkoosde drank, opgehitst door dat vreemde in hen dat ontevreden
was, in 't geniep hopend dat zij het toch zou opmerken, bewogen door 'n verlangen
die hen zich-zelf op de voorgrond deed trachten te stellen; koortsig.
Zo met hun gevieren waren ze volledig en voelden ze zich maar eigenlik geheel.
Niet dat dit voelen van hen echt was, het was kunstmatig, maar gaf aan iets echts
uiting: hun vreugde-zuchten, dat enkel nu tot z'n recht kwam, anders bedolven lag
in hun eenling-zijn alsof het niet meer bestond. Het kwam tot z'n recht uit louter
genot dat ze hier waren, aangehitst door de tegenwoordigheid van madam, alsof
van haar uit 'n geheimzinnige kracht straalde die hen overlommerde en hun geesten
opwekte tot ze de macht kregen hun ware werkelikheid te openbaren.
Na de Jack-op hadden ze het over hun tabak, hechtten aan die zaak een
buitengewone belangrijkheid, zodat 'n luidruchtige twist uitbrak over de goede smaak
van de Obourg, het pikken op de tong van de Semois, de bereiding van Appelterre
met haveren stro, de geur van de echte Obourg en de kleur van de rook en van de
as.
Binst bespiedden ze elkaar onder 't drukke gebaren-maken, betrapten elkaar op
'n diefachtige blik naar madam, hadden voor dat blijk van zwakheid van hun gezel
'n grijns van minachting. Binst ook dachten ze in hun eigen: arme domkop, je denkt
dat jij het zult halen, maar ik leg het beter aan boord; ik zal 't wel zijn, wacht maar!
Ze hadden dan medelijden voor elkaar, bedachten op middelen om elkaar de baard
af te doen, tot dat ze dan plots voor het onvermijdelike terecht kwamen en een
schaamte over hen neerzeeg wanneer ze dachten over al hun begeren, de
kinderachtigheid van hun hartstocht tegenover het overweldigend hoge van dat
ondoorgrondelik raadsel dat daar in de gedaante van 'n zwakke vrouw achter de
toog troonde. Ze voelden zich heel klein, onzeker van hun eigen, belachelik. Woelig
schoven ze dan heen-en-weer, taterden machtig om hun schaamte te verbergen,
wilden elkaar overbluffen om dat iets te doden in hen dat hen zo schril tegenover
zichzelf stelde, hen naakt stelde voor hun eigen blikken, naakt in heel hun belachelike
passie.
Wat een duivelsraadsel was dat toch!
Er moest een zeer groot gevoel in haar saamgehoopt zijn, dit zag men wel, maar
dit gaf zich nooit uiting, ook speelsheid en geweldige hartstochten lagen even
besloten in haar gemoed. Doch dat alles was alleen werkdadig door een flikkering
van de ogen, soms. Die ogen waren nooit dof, behielden steeds hun nat-glanzende
helheid, zelfs wanneer de gedachten verre weg waren. Ze waren als de uitdrukking
van een andere persoonlikheid. Maar wie wist welke gedachten ze had? Ze was
steeds bedwongen, scheen niettemin steeds geprikkeld door alles, hetgene 'n
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geweldig-gistend passie-innerlik scheen aan te duiden. Maar alles minachtte ze,
hield ze op afstand, was niet te naderen, omhulde zich in 'n ondoordringbaar waas.
Dan moesten haar latente hartstochten uitstralen, beïnvloeden en aantrekken rondom
haar. Doch de vormen-zelf van het genot, van de bevrediging van haar hartstochten
stiet ze
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terug, zeker omdat niet éen z'n gevoel trilde met dezelfde snelheid als het hare. Zo
was ze een verdorvene zonder het zelf te willen, alles rondom haar beïnvloedend
op onzichtbare wijze.
Wat vonden ze in haar? Wel, juist die hartstochten die hen aanhitsten. Maar hoe
hadden ze het? Ze werden door haar hartstocht aangetrokken, doch zochten ze te
vergeefs, ze was niet te vinden, noch in haar gebaren, steeds onverschillig van
toon, noch in haar houding die steeds stijf was; het lag over heel haar verschijning
maar was nergens te grijpen.
Zo was ze een uitdrukking van het ontkennende. En juist dàt hitste nog meer op,
belette dat men ooit moede werd te zoeken, te smachten, te raden, te staren. Ze
was als een veelkleurig licht dat telkens z'n oppervlak van kleur verwisselde, steeds
in beweging was en daardoor aller aandacht boeide, aller blikken tot zich trok, maar
wier kern nooit werd te zien. De aanschouwers geraakten in begeestering voor de
kleurenwisseling, doch hier geschiedt dit door zelfsugsjestie en schiet het beeld te
kort. Doch haar afwisselingen van gedaante brachten zelfs de sugsjestieve kracht
voort die de kijkers betoverde.
En zij, de waarnemenden, waren ontevreden niet zo zeer door het vergeefse van
hun smachten als door hun niet-begrijpen. Dit niet-begrijpen had zijn oorzaak in
hen-zelf, hun zelfzucht, het vooropstellen van hun genotzucht dat hun hele zijn
beheerste en beperkte. Maar ze legden haar dit niet-begrijpen ten laste, deden haar
doorgaan voor een vreemdsoortige verschijning omdat ze niet was zoals zij-zelf
haar verlangden. Ze dachten dat de uiterlike vorm schoonheid een volledigheid,
een volmaaktheid in zich besloot, dat schoonheid aan haar eigen voldeed en geen
wisseling van gevoelens moest ontlenen aan het omringende, er niet door moest
worden beheerst. Ze vergaven het haar niet dat haar verschijning ontgochelde
omdat ze onvoldaan bleek, in zich-zelf gekeerd en zwijgend in plaats van voldaan
en gelukkig, zonder gedachten, zonder andere wensen dan deze van haar
aanbidders en verpersoonlikt in haar zijn: de passie, een altijddurende en
onuitputbare bron van passie. Neen, haar verschijning ontgochelde. En toch stiet
ze niet af, ze gaf van zich een kracht uit om te willen haar anders maken die op de
vier verschillig werkte, al naar hun onderscheiden aard. De ene wensten te begrijpen
om te trachten haar te overmeesteren door het spel van hun genotzucht, de andere
uit medegevoel, uit zielsdrang. Zo was er maar een, dat was Benedikt. Maar ook
hij begreep geen schoonheid zonder volmaaktheid. Zijn zelfzucht was van hogere
orde, hij wenste haar teder te zien om zijn eigen tederheid te kunnen ontboezemen.
Zo zaten ze drukte te maken en gebruikten woorden om hun gedachten zoveel
te beter te verbergen. De moed tot het volhouden ontleenden ze aan elkaars bijzijn,
aan hun onderlinge naijver en aan nu-en-dan een plotse gril van madam die dan
op eens hun droombeeld nabij kwam, hen even dicht voerde tot tegen de poort van
hun wens... om hen dan plots weer af-te-stoten, verder weg dan ze ooit geweest
waren.
Het was de beurt aan Benedikt om zich dikke te maken. Madam had hem even
bezien met haar kwijnende blik en hij beefde daarvan in al z'n ledematen. Daarom
werd hij plots woedend en sloeg met de vuist op tafel zodat glazen en flessen
omhoog sprongen. Neen, hij had een schabouwelike gebuur! 't was 'n schande! Hij
die dienst bewees aan iedereen, maar als hij 'n ander nodig had...!
Hij riep de getuigenis in van François die knikte. Gisteren was het weer
voorgevallen, François was er bij, hij kon zeggen of 't niet waar was! Vier vlamingen
waren in z'n winkel gekomen en hij was naar z'n buurman gelopen - die 'n Vlaming
was - om hem te vragen tot taalsman te dienen. Hij bewees hem diensten genoeg
en mededingers waren ze niet: hij slachtte alleen rundvee en de andere varkens.
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Maar de kerel kwam niet en hij kon zich niet doen verstaan, hij had schoon gebaren
te maken, ze trokken er van door. Was het geen zonde zo z'n klanten te moeten
zien wegtrekken?
Hij vloekte er nóg voor.
- Er blijft u maar éen dingen te doen over, zei de Hollander flegmatiek.
- Wat dan?
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- Vlaams leren!
Benedikt bezag hem verbluft en sprakeloos. In de ogen van de twee andere
tintelde spot.
- Ba ja, vermits je toch met dat rieftjeraftje moet leven! meende Antoine stekelig.
- Maar waarom hielpt gij niet? vroeg Paul aan François.
- Ik kwam op 't ogenblik dat hij drukte maakte tegen z'n gebuur.
De baas kwam nu uit de gangdeur, trad recht op hen toe en drukte hen de hand.
Ze begroetten z'n binnenkomen luidruchtig alsof dat iets buitengewoons was. Alleen
Paul bleef voornaam zitten bezig aan 't rimpelspel van z'n voorhoofd. De baas had
een siegaar in z'n hoofd. Hij trok er eens aan en blies daarna de rook luchtig voor
zich.
- 'n Hollandse! zei hij, nam hem tussen duim en wijsvinger en bekeek hem
belangstellend langs alle kanten, snoof de geur op.
François geraakte er door uit z'n bedaardheid.
- Hoe kwam je daaraan? vroeg hij.
- Die kreeg ik van meneer Lobbes die naar Amsterdam geweest is.
- Heeft hij er nog?
- 'n Hele kist! Hij trok 'n oog naar d'andere.
- Dan moet ik er ook hebben! Ik zal hem opzoeken van avend. Heb je er soms
nog?
- Neen, hij heeft geen broers!
De Hollander trok een lange neus. Maar daar ontmoette z'n blik plots die van
madam en daar zweemde iets guitigs in. Hij geloofde z'n eigen niet en keek nog
eens. Het lag er nog in. Toen sloeg hij met zó'n geweld de benen over elkaar dat
de tafel, die hij naakte, bijna omkeerde en twee pinten op zij vielen.
- 'n Ronde Jack-op's voor mij! tierde hij.
- Heb je ze zitten? vroeg Antoine.
- Goei zaken gemaakt? vroeg Paul.
- Ja, twaalf spreien verkocht! komptant!
Hij bekeek de andere scheef en was inwendig woedend omdat ze naar een reden
van zijn plotse opwinding gevraagd hadden.
- Zullen we spelen? vroeg Paul.
- Ja, gaven de andere voor antwoord.
Madam bracht de flessen, dweilde de tafel af en kwam dan nog eens weer met
'n kleed en de kaarten. Geen een van de vier sprak tegen haar, ook niet haar man.
Ze ging heen-en-weer als 'n schim. Het gesprek stokte.
Wanneer ze de kaarten gebracht had trok ze binnen.
De mannen begonnen met passie te kaarten en de baas zat toe-te-zien, stond
nu-en-dan op om 'n andere klant te bedienen.
Antoine was bezig 'n rolgordijn aan te slaan en madam stond nevens hem zwijgend
toe te zien. Hij floot 'n deuntje, zag nu-en-dan eens naar haar op, keek met z'n
glarieënde ogen van achter de glazen van z'n neusnijper in haár ogen, miek dan 'n
opmerking die haar in z'n gedachte moest opvroliken, maar ze verpinkte niet en
keek aldoor naar 't spel van z'n handen.
Ze was bleker dan gewoonlik. Ze had zelfs een gedeelte van de voornoen te bed
gelegen. Niemand wist wat ze eigenlik had, 'n algemene verzwakking, zei de dokter.
Ze was trager en moeizamer dan ooit, was ook meer dan ooit onbeweglik en in
zich-zelf getrokken.
De baas was op z'n ronde, de kinderen naar school en de meiden in de kelder.
Ze waren geheel alleen samen. Dit gebeurde meer. Antoine bemoeide zich met de
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zaken als gingen ze hem persoonlik aan, hij verrichtte allerlei kleine werkjes,
eensdeels uit behoefte om z'n lege tijd aan te vullen, van de andere kant omdat hij
wel dikwels met madam alleen was.
Wat de andere niet wisten, wist hij: dat ze niet bepaald afkerig was van schuine
moppen. Soms kon dit wel 'n vreemde glans leggen in haar ogen. Hij speelde het
spel met voorliefde, eens dat hij tot die ontdekking gekomen was, hoopte steeds
dat er het andere uit zou volgen. Maar zijn verwachtingen werden teleurgesteld.
Schepte madam soms behagen in zo'n dingen dan scheen dit niet verder te gaan
dan tot een inwendig genoegen, de innerlike passiegeest werd er door tot verbeelding
en werkzaamheid aangehitst. Doch dit bleef daarbij, alles botste af tegen die
overgrote lusteloosheid. De woorden van Antoine wekten wellustige visioenen in
haar op doch niets kon haar er toe aanzetten daarvan te genieten, aller-
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minst het zicht van Antoine-zelf. Zijn wezen van man botste op
de-door-haar-aangenomen negatieve natuur.
En dit had enkel voor gevolg de potensieële kracht van haar neigingen nog meer
te ontwikkelen, Antoine er door beïnvloeden, die dan nog meer aangehitst werd en
daardoor en door haar tegenstand, die hij niet begreep.
Waardoor hij weerhouden werd van de brutale aanval, wist hij eigenlik zelf niet:
Ja hij kon het enigzins verklaren: dit kwam uit de verschijning-zelf wist hij wel, uit
de uitdrukking van die andere natuur die er over gespreid lag en die wel dwong tot
eerbied voor het oneindig triestige dat er in besloten lag. Madam haar leven was
blijkbaar gemist.
Een meid kwam boven, ze moest kurken hebben en ging die traag halen met 'n
loom lijfgedraai en gebaren bestemd voor Antoine. Madam's gezicht werd in eens
hard en ze snauwde de meid toe dat ze haast moest maken.
Was het jaloersheid? Och, wel neen, meiden kon ze niet houden, zo hard was
ze tegen hen. Er was in haar ook niets iedieels dan alleen het medelijden met haar
eigen, ze was zo zelfzuchtig als ieder ander.
Antoine had 'n glimlach om haar boos gedoe. Niets kon hem in haar kwaad maken
of korzel. In welke gedaante ze zich ook vertoonde, ze wekte zijn bewondering en
vertedering door de machtige invloed die ze op hem uitoefende. Hij was steeds
bereid haar dweil te zijn zo ze dit mocht verlangen. Soms scheen het alsof zij ook
een vertedering ondervond, dit was ook zo, maar de oorzaak daarvan was niet
uit-te-maken, kwam plots en verdween plots, was niet bepaald voor Antoine maar
voor al het haar omringende. Ze had dan een plotse aanval van levenslust, het was
als of ze zich wilde overgeven. Maar in zijn hoogste graad werd het alleen speelsheid.
Zo werd ze nu ook in eens en ze begon met een auw uit een vaas in z'n nek te
kittelen. Hij lachte en krinkelde zich, werd plots verhit en z'n ogen beliepen met
bloed. Hij begeerde haar geweldig, maar zij had genoeg aan het inwendig genot,
begeerde zijn persoon niet maar iets ongrijpbaars, een opperste genot, iets wat ze
niet bepalen kon. Zo waarlik was haar verbeelding volkomen verdorven.
Hij meende dat nu het ogenblik gekomen was, hij kon zich niet meer bedwingen,
greep naar haar. Ze ontsnapte, slaakte gilletjes, schoof achteruit. Hij, woest, greep
steeds heftiger....
Daar kraakte plots de deur en de mismaakte gedaante van Benedikt stond er als
versteend.
Antoine scheidde in eens uit, verschoot heftig en wist niet welke houding zich te
geven. Madam echter lachte naar Benedikt toe en zei heel gewoon, zonder er in 't
minst bevangen uit te zien:
- Meneer Benedikt, hij kan niet verdragen dat ik hem kriebel met 'n auwtje.
Meneer Benedikt glimlachte, door zoveel onschuld overwonnen. Z'n heftige
jaloersheid was in eens weg en al de plots-opgekomen haat-en-verachtingsgedachten
tegen haar. Hij glimlachte steeds breder en guller, voelde zich eindelik gelukkig
omdat hij haar-zelf zo blij zag en opgewekt.
- Zijt ge daar allang, meneer Benedikt? vroeg ze.
- Ten minste 'n half uur!
- Wel, wel, we hebben niets gehoord, nietwaar meneer Antoine? en de meid was
hier ook, ze hoorde ook niets!
Antoine liet 'n gebrom horen. Hij had z'n gezicht, dat zeer rood was, afgekeerd
en werkte nors, met rukken en stoten aan de rol van de rolgordijn.
- Zet u, meneer Benedikt! zei madam.
Benedikt zette zich. Er ontstond 'n stilte. Benedikt dacht na: m i j kriebelt ze toch
niet! Hij ging madam na in haar doeningen. Madam had nog 'n guitige glans tintelen
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in haar blik. De bekoorlikheid van het spel was nu wel gebroken doch gaf haar nog
een nágenot, een ontluiking van haar zelfzucht. Ze kende heel wel de gevoelens
die ze in Antoine opgewekt had, doch daar gaf ze niets om, zocht enkel genot voor
haar alleen wanneer ze daartoe gedreven werd door haar wispelturige geest. Antoine
keerde zich in eens om, alle ontroering was uit hem geweken en hij staarde met z'n
onbeschaamde glarieogen naar Benedikt.
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- Kom ten minste 'n beetje de rol vasthouden, je ziet dat ik niet kan nagelen!
Benedikt haastte zich aan dit bevel te voldoen, blij dat hij iets mocht verrichten
voor madam.
De baas kwam binnen en sloeg joviaal op hun schouders, prees hun werkzaamheid
en bespotte hen fijntjes. Antoine antwoordde ruw-weg, de andere vergenoegde zich
te glimlachen.
Of hij daar iets van wist? Zinspelingen had hij er nooit op gemaakt maar de macht
van zijn vrouw over hen gebruikte hij, of het nu instinktmatig was of berekend. In
alle geval was hij niet jaloers. De andere behandelden hem 'n beetje medelijdend
en minachtend en oordeelden dat hij zich gewìllig zou laten horens aanzetten. Ze
achtten zich slimmer dan hij hoewel ze niet goed wisten waarin. Ook achtten ze
hem niet de geschikte man voor die vrouw, de onwaardige bewaarder van die mooie
bloem. Dat hij niet de geschikte man was, daarin hadden ze gelijk, maar als
bewaarder vervulde hij behoorlijk z'n rol, met een eender-geaarde lijk zij zou zijn
vrouw zich sedert lang ten gronde gericht hebben. Nu bewaarde hij ze in haar afkeer
voor hetgene de werkelikheid van het door haar ondervondene, haar kon verschaffen.
Wat hem betreft, het scheen wel hij te zijn die hun baas was, die hen verpletterde
onder de hoogte van z'n minachting die hij niet eens gebaarde. Hij kende de
tooneelspelers van z'n kleine wereld.
Nu kreeg hij weer 'n Jack-op, deze maal van Antoine. Antoine werd tot die
handeling gedreven door de geheime drijfveer de baas gunstig te stemmen opdat
hij daardoor overbluft zou worden en niets ergs denken over hetgene voorgevallen
was - hoewel hij daar toch niets van wist - ook om hem in-te-dutten, opdat hij geen
argwaan zou vatten in de toekomst. Dan nog als 'n onbewust gevolg van het koortsige
dat nog in hem lag.
Maar dat alles scheen niet aan Antoine eigen te zijn, scheen veeleer te zweven
in de lucht die ze inademden, want de baas en ook Benedikt doorgrondden de
aanleidende oorzaken van Antoine's handelen, hadden daarover dezelfde meningen.
Of misschien kwam dit ook als 'n gevolg van de bedwongenheid die ondanks alles
over het gezelschap heerste.
Naderhand zetten zich de gevolgtrekkingen individueel voort, toen ze aangestoten
en een teug gedronken hadden. Ze rookten gezapig een Jack-op-siegaar, zwegen
al kijkend naar de rook. Madam bereidde het avondmaal, zweefde heen-en-weer
met gezoef van haar rokken.
Bitter waren Benedikt's overwegingen nu ze niet meer verstijfd waren door de
glimlach van madam. Hij bekende z'n eigen dat hij tevergeefs zuchtte, dat ze met
hem speelde en een ander er mee weg was. Al haar handelingen stonden nu voor
hem in kletsklaar licht, hij beschouwde ze allen met krietiese blikken, zag hoe ze
nu de een dan de andere had weten aan-te-vallen. Maar hij faalde in z'n
gevolgtrekkingen omdat hij in haar handelingen gewoon menselike inzichten lei en
hij kwam zo tot het vals besluit dat ze met allen betrekkingen had. Alleen niet met
hem. Ja, ze was, ze was... het woord wilde er niet uit want hij hield haar beeld voor
z'n wezen als dat van 'n heilige, en nóg vereerde hij haar. Ja ze was... een hoer!
Het was eruit, hij schrok ervoor en zocht naar inzichtigen om het beeld van z'n
verering toch niet nodeloos te bezoedelen. Dat beeld was immers z'n ideaal zèlf,
z'n levensdoel, z'n eigen, z'n gevoel, en hij kon het niet vernietigen zonder z'n eigen
te vernietigen. Hij keek dus dadelik met verachting neer op z'n eigen-zelf, stelde z'n
eigen nevens haar en bekeek dan die groep met grimmige, nijdige krietiek-blik. Was
het te verwonderen dat zij hem niet lief had, niet kón hebben. Zo 'n lelik monster als
hij! Doch verschoonde dit haar gedrag? Waarom niet? Het genot was iets dat voor
oorzaak had een lichaamlike neiging. Liep hij ook niet weleens bij andere vrouwen?
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Maar hij voelde dat z'n vergelijking mankte, wist niet waaraan; neen, versukkelde
eindelik in 'n doolhof, vooral omdat hij nu ook de andere krieties overzag en niets
aan hen bemerkte dat hen een zo overweldigende invloed kon verschaffen.
Benedikt bleef de hele avond stil en treurig.
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Madam verkwijnde, dit liet nu geen twijfel meer over. Er was niets aan te doen, ze
verkwijnde aan bloedarmoede en bleef eindelik zelfs haar kamer houden, kwam
niet meer beneden.
De vier getrouwen kwamen niettemin nog. Dit was nu eenmaal zó in hun gewoonte
vergroeid dat ze niet anders meer konden. Anders was hun leven leeg en
onverdragelik, ze hadden er behoefte aan daar te zijn, elkaar te zien, soms even
over haar te spreken, nog de na-trillingen te voelen van het genot dat ze vroeger
door haar aanwezen opdeden, eindelik omdat éen band hen verenigde, dat ze
vrienden geworden waren in het noodlot.
Op een avend hadden ze weer inlichtingen genomen over madam. De meid met
de lome, wellustige bewegingen, troonde nu achter de toog en stond hen te woord.
Toen ze alles wisten - ze vroegen telkens lang en veel - vertelde François over
gevallen van verkwijning en over iets dat hij in 't niewsblad gelezen had: in Amerika
was 't gebeurd, een man die z'n bloed had laten aftappen om dit z'n vrouw
over-te-brengen bij middel van inspuitingen. De genezing was gelukt toen er geen
ander middel meer over bleef en de dood zeker was.
Daarop lachte Paul dat de baas z'n genegenheid voor madam zoover niet zou
drijven. Benedikt luisterde, begon plots geweldig te beven, maar hij verdook z'n
ontroering. Het werd niettemin een vast gedacht in hem dat groeide tot 'n besluit:
dát wilde hij ook doen voor madam, hij wilde z'n bloed, zelfs z'n leven geven om
haar te redden. Hij zou het haar en de dokter aanbieden.
Veel van z'n verering voor madam was hij kwijt sedert dat voorval met Antoine,
ze stond nu niet meer onbevlekt in z'n herinnering en hij had veel door de verbleking
van dat onschuldsbeeld geleden. Maar hij had te vergeefs getracht ook medelijden
en tederheid uit hem te rukken, hij voelde dat aan haar iets schold dat hij niet kon
begrijpen. Toen kwam haar grote zwakte, vervulde hem met 'n oneindig medelijden,
al de passie die hij voor haar gevoeld had was in tederheid en genegenheid
veranderd. Haar gebreken wilde hij niet meer zien, ook niet de vrouw, maar enkel
het beminde schepsel dat leed. Z'n man-zijn zweeg nu en was nog enkel
naastenliefde verhoogd door die grote genegenheid van ziel tot ziel.
De dokter kwam later in de avend. Hij kwam het viertal de hand drukken. Benedikt
was zeer opgewonden, stond koortsig op en volgde hem naar de gang. Daar hield
hij hem staan, deelde hem zo maar ineens z'n ontwerp mee. De dokter gaapte van
verbazing en hij besefte dat hij niet eens wist hoe z'n handeling uit-te-leggen. Maar
het kwam, kwam zo plots: hij was toch alleen, had kind noch kraaie, was meester
over z'n eigen, jongman. De dokter knikte. Het denkbeeld vond hij uitstekend, vooral
door 'n invallende gedachte: reklame voor hem! 'n zeldzame proefneming! Ja, dat
was uitstekend.
De baas kwam uit de kelder, met flessen beladen, de ewige siegaar in 't hoofd.
De dokter hield hem staan, deelde hem het plan mee en de andere gaf flegmatiek
z'n toestemming, gewoon de diensten van een van de vier te beschouwen als iets
waaraan hij recht had.
Nu moest nog aan madam de toelating gevraagd worden. Benedikt bleef in 'n
geweldige spanning aan de trap staan, vreesde dat de anderen zouden komen om
hem te bespotten, zocht een schuilplaats om zich weg-te-steken, want hij voelde
heel duidelik het vreemde dat er in z'n handeling lag en hoe die moest aanleiding
geven tot gepraat. Maar dáarvoor zou hij 't niet laten, neen....
Hij hoorde gestommel boven en zag toen z'n ellendig wezen dat door de angst
nog ellendiger was. Hij trachtte erop in te werken, naderde weer de trap waar de
dokter nu afdaalde. Z'n vragende ogen glarieden vast in de andere z'n gezicht. Deze
zag er tevreden uit, knikte glimlachend. - Madam wilde wel....
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Benedikt voelde z'n eigen niet meer, ging op in één grote zaligheid. Binnen keken
de vrienden, die 't reeds wisten, hem met stomme verbazing aan, begrepen niet,
kónden niet begrijpen. Maar ze lachten niet, hij was nu bóven het belachelike.
Monceau s/S., 22 April '07.
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Thuiskomst
door Amelie de Man.
Het was een melodie uit de Geisha, waarvan het schokkend gestamp van den
spoorwagen de maat dreunde. Een melodie die zij dikwijls geneuried en gezongen
had, in den tijd toen ze nog vroolijk was. Nu dreunde die voort, voort, met
mechanische regelmatigheid, onophoudelijk, onverbiddelijk, en zij kon zich niet
weerhouden zachtjes voor zich zelf met de melodie die maat te volgen, en het
maakte haar zoo moe.
Haar hoofd was dof, versufd door het zorgelijk tobben van maanden. Eerst, - dat
scheen al lang geleden, en bijna een gelukkige tijd nog, - de ongerustheid, de angst
dikwijls, dat het zoo gebeuren zou. Maar toen had ze zich nog kunnen geruststellen.
Er waren immers zooveel meisjes die deden wat zij gedaan had, en die kwamen er
toch goed af. Waarom zou het dan juist met haar verkeerd gaan?
En toch was het met haar verkeerd gegaan. Die anderen waren zeker slimmer
dan zij en wisten beter op te passen.
Waarom juist zij? O, waarom zij wel, en anderen niet? Hoeveel meisjes waren er
in Rome, die werkelijk braaf bleven? Stellig heel weinig. En zij werd zoo zwaar
gestraft, omdat ze gedaan had als al die anderen.
Dom was ze geweest. Onnoozel en dom. Alles had ze gegeven, en voor niets.
Hij, de schurk, de sluwe ervaren schurk, had haar gemakkelijk bedrogen. Zeker had
hij bij zich zelf om haar lichtgeloovige onervarenheid gelachen en aan zijn vrienden
van haar verteld, om geestig gevonden te worden en hun de meening te geven, dat
hij van vrouwen gedaan kreeg wat hij wilde. Zoo gemakkelijk had hij haar toch niet
gehad. Hij had gesmeekt en beloofd en toch had ze steeds geweigerd, zonder
duidelijk besef of ze wilde toegeven of niet.
Ze had verlangd van haar kantoorleven verlost te worden, mooie kleeren te
hebben, in een rijtuig uit te gaan en niet meer te voet, te dineeren in fijne restaurants
en naar de komedie te gaan of naar een café-chantant. Daarom had ze willen
toegeven, om dat alles van hem te krijgen. Maar ze was bang geweest voor de
gevolgen, de mogelijke gevolgen.
Eindelijk, begrijpend dat zij van al dat verlangde zou moeten afzien, als ze
voortging zich te weigeren, en haar ellendig kantoorleven zou moeten voortsleepen
in een hopelooze toekomst van vreugdelooze braafheid, - vreezend dat hij het
aanhouden zou moe worden en zij haar kans zou verliezen, - toen had ze eindelijk
toegegeven.
Alles had ze gegeven en niets had ze ervoor gehad. Een paar maal was ze met
hem uit geweest, dat was alles. Allerlei had hij haar beloofd, maar niets had hij haar
ooit gegeven. En zij, in haar onnoozelheid, had gemeend, zich eerst te moeten
geven, om recht te krijgen op belooning van zijn kant. Doch nadat het eenmaal
gebeurd was, gevoelde zij hoe zeer ze zich vergist had. Eerst had hij gesmeekt en
beloofd en zij had geweigerd en ze had zich machtig gevoeld. Maar naderhand
begreep zij dat zij van hem afhankelijk was, dat zij verloren was als hij haar nu verliet
en zij trachtte steeds hem te doen gelooven dat zij van hem hield, daar hij dat scheen
te verlangen. Zoo had hij zich ook maar gehouden! Wat kon het hem schelen of ze
van hem hield, of wat er met haar gebeurde, nadat hij haar eenmaal gehad had!
O, hoe had hij gelogen, en hoe had ze hem geloofd! Geloofd had ze hem eigenlijk
niet, ze had zich maar wijs gemaakt dat hij de waarheid sprak, omdat ze graag wilde
dat het waar zou zijn wat hij zei. Toen hij vertelde dat hij veertien dagen voor zijn
zaken op reis moest en daarna terug zou komen om haar te halen, en dat ze dan
samen op reis zouden gaan, eerst naar Milaan, naar de tentoonstelling, en dan naar
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Bern, - toen had ze zich wijs gemaakt dat ze hem geloofde. Nu zag ze alles duidelijk.
Ze had van het begin af wel gevoeld dat hij een schurk was, die haar bedroog, en
ze had ook wel geweten dat hij niet zou terugkomen. Al in de eerste dagen na zijn
vertrek - nu geloofde zij niet meer dat hij Rome ook maar
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een dag verlaten had, - had zij die angstbuien gehad, die later zoo veel en zoo hevig
teruggekomen waren, totdat de angst haar geheel niet meer verlaten had. Doch in
het begin had ze maar gedacht dat het aanvallen van treurigheid waren, omdat ze
zoo alleen was en nu verwend, na dat uitgaan met hem. En de buien waren
overgegaan, telkens, en dan was ze vroolijk geweest, en had gedacht dat haar leven
nu blij en gemakkelijk zou worden, en zonder zorgen, en ze zou alles hebben wat
ze verlangde. Ze had geschreven aan de adressen, die hij haar opgegeven had,
poste restante Weenen, en daarna Buda-Pesth. Die brieven zouden daar nog wel
liggen!
Toen waren de angstbuien heviger geworden, benauwder en beklemmender. Ze
was niet meer op het kantoor. Hij had haar meegenomen, heele dagen, 's middags
en 's avonds, en dan was ze 's morgens moe op het bed blijven liggen om uit te
rusten. Het kantoor had ze toen maar opgegeven, dat had ze toch niet meer noodig.
Hij had dat ook gezegd, in het begin, als ze bezwaar had mee te gaan, omdat ze
naar het kantoor moest. En in haar angst stelde ze zich voor, hoe het zijn zou, als
hij eens niet terug kwam, en zij alleen zou zijn in Rome, zonder betrekking, en
misschien.....
Eerst was die voorstelling een verschrikking geweest. Toen was het hoe langer
hoe dichterbij gekomen, niet meer mogelijk alleen, maar waarschijnlijk, en eindelijk
was het zekerheid geworden. Hij was een schurk, hij had haar bedrogen en verlaten
en zij was alleen in Rome, zonder betrekking, zonder geld en....
Zij had zich willen dooden, maar toen had ze aan haar moeder gedacht en
geschreid, geschreid. Haar arme moeder, die weldra zou moeten weten, welk verdriet
en welke schande haar dochter over haar gebracht had! Haar arme moeder, die
trotsch op haar geweest was, het mooie dochtertje, dat zich zoo dapper en braaf
hield en voor zich zelf wist te zorgen. Haar moeder, haar moeder! Nu, nu het te laat
was, wat zou ze niet willen geven om haar dit vernietigende leed te besparen! Zou
het beter geweest zijn, als ze zich gedood had en zoo de schande afgewend, in
plaats van thuis te komen met haar rampzalige bekentenis? Zou het leed van haar
dood zachter zijn geweest dan het leed van haar schande?
Haar moede, afgetobde hoofd kon niet beslissen. Het was zoo moeilijk, zich te
dooden, zoo moeilijk uitvoerbaar, voor wie er werkelijk voor stond. Ze zou een brief
geschreven hebben, een afscheidsbrief. Ach, die zou moeder met smart gebogen
hebben en haar verdere leven zou door verdriet versomberd zijn.
En nu?
Tranen drongen in haar oogen, die het schreien zoo gewend waren....
Ze verwachtte geen verwijten, van haar moeder ten minste niet. Hardheid zou zij
ook niet vreezen. Zij zou veel minder lijden, indien zij bittere woorden en verachting
tegemoet ging. Het was de gedachte aan het leed dat zij bracht aan die twee, die
haar lief hadden, voor wie zij een vreugde was geweest en een trots van hun
ouderdom, dat haar langzaam het hart scheen te verscheuren, met een pijn die
haar zacht deed kreunen en heen en weer wiegen met saamgeknepen handen en
strakke droge oogen.
En steeds dreunde die Geisha-melodie voort in het stampen van den trein.
Alle herinneringen van vroeger schenen zoo lang geleden, alles wat lag achter
dien tijd, - niet veel langer dan een week, - dien tijd met hem. Het scheen wel of zij
iemand anders geworden was, en dat meisje van vroeger bestond niet meer, die
was verdwenen. Die gebeurtenis, die eene nacht, had een groote breede scheiding
gebracht in haar leven, tusschen het verleden - haar meisjesbestaan, met lichte
vreugden en ondiepe voorbijgaande treurigheden, en zonder veel schuld, - en de
toekomst, een vrouwenleven donker van leed en schande.
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O, hoe kon ze zoo thuis komen? Hoe zou ze de deur kunnen naderen, schellen
en wachten? De blijde verwondering op het gezicht van haar moeder, en wat zou
ze dan zeggen, wat zou ze antwoorden? En vader zou ernstiger, rustiger zijn, en
beiden zouden haar vragen doen, en wat zou ze zeggen,
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wat zou ze zeggen? Zou ze den moed hebben het hun dadelijk te vertellen? Het
zou zoo pijn doen, hen blij te zien en onbewust van den slag van leed die hen zoo
dadelijk ging treffen, en de schaamte dat zij zulk eene ontvangst niet verdiende,
zou zoo zwaar te dragen zijn.
Toch zou het maar beter zijn, te wachten tot ze met moeder alleen was, tot ze op
moeders schouder zou kunnen uitschreien, uitschreien, al het opgekropt verdriet
van maanden. Het zou de diepste diepte zijn van haar smart, ze zou verlost zijn van
de angst voor het komende leed, want alles zou dan bereikt zijn, en geen heviger
pijn meer mogelijk.
Ach neen, dat was een gevaarlijke gedachte, die weer tot nieuwe teleurstellingen
zou leiden. Voor haar was er altijd weer nieuwe pijn, die haar scheen te moeten
leeren steeds meer te lijden. Ze naderde Napels nu. Angst steeg op naar haar hoofd,
weerzin tegen het lang-voorziene oogenblik. Met den zakdoek veegde zij over haar
droge lippen, en uitziende in den donkeren nacht, steunde zij het hoofd met de hand
en wiegde zich zacht, wanhopig, heen en weer. De namen der stations herinnerden
haar aan haar kindertijd, toen die dorpen in de Campagna Felice welbekend waren
door uitstapjes. De schellichte Campagna Felice, het gelukkige Napels, de
stil-rookende Vesuvius en de vlakke diepblauwe zee....
De stations waren donker, onherkenbaar, met een enkele walmende lantaarn die
een plek om zich heen donker-ros verlichtten.
Waar was het gelukkige licht waarin zij alle herinneringen zag van haar kindertijd
en eerste meisjesjaren? Nu kwam zij als vrouw, met leed en schande, en haar land
ontving haar in duisternis. Toch kwam zij veel liever zoo aan, dan dat zij haar
lijdensgezicht in het daglicht had moeten vertoonen en het zonnelachen van haar
lichte land zou zij onbarmhartig en vijandig gevoeld hebben. Nu kwam zij in het
donker, het medelijdende, weldadige donker, dat haar vriendelijk verborg.
De trein stoomde het station binnen. Licht, gesis en gefluit van locomotieven,
geraas van karren, geschreeuw en gejoel. Het portier werd opengerukt, daar was
de blauwe, roodomkringde pet en het donkere hoofd van een pakjesdrager, en twee,
drie anderen achter hem.
Terwijl haar medereizigers hun bagage overgaven met gepraat en gedrang in het
rijtuig, wachtte zij stil en hield zich terug, de aanbiedingen der pakjesdragers
weigerend.
Het laatst van allen steeg zij uit het rijtuig en stond met haar klein valiesje op het
perron, onder de dringende, duwende, drukke menigte. Even zag zij licht-verbijsterd
rond, toen herkende zij haar weg naar den uitgang en voortschuivend door het
gedrang, snel waar de weg vrij was, liep zij voort, zich zenuwachtig haastend nu,
om de spanning van het komende oogenblik zooveel mogelijk te verkorten.
Langzaam in het gedrang aan den uitgang, haar gezicht met de bevende lippen
in het felle licht tot kalmte dwingend, kwam zij voorbij den portier, gaf haar kaartje
over, trad snel naar buiten en stond in de donkere straat.
Met snelle, schaarsche woorden weigerde zij de dringende aanbiedingen van
pakjesdragers en koetsiers, stak de straat over en liep schuw, haastig, in het donker
voort. Vroeger zou zij bang zijn geweest, 's avonds, alleen op straat, maar zij was
nu te ongelukkig om nog angst te hebben voor iets anders dan voor wat zij wist dat
haar wachtte. Geen grooter ongeluk kon haar overvallen dan het vreeselijke waarop
zij onvermijdelijk afging.
Zij had niet ver te gaan en in de straat gekomen, liep zij langzamer.
Daar was het huis, daar waren de ramen, het licht scheen door de reten der
gordijnen. Daar zaten ze beiden, en wisten van niets, terwijl zij hier buiten stond, in
het donker, en hun onheil kwam brengen.
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O, Moeder! Een schreeuw van smart drong in haar op en verstierf in haar mond
tot een zacht kreunen. Stilstaand, zag zij om zich heen in het donker. Zou het niet
beter zijn. als zij niet binnenging, als zij heenging. naar de zee....
Die beiden zouden dan rustig blijven zitten, in het vredige avondlicht.
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Maar er zou een brancard stil houden, stappen, stemmen, gerucht op straat, en ze
zouden onrustig naar buiten zien. En er zou een lichaam naar boven gedragen
worden, een nat, druipend, misvormd lichaam....
Plotseling trad zij naar binnen, sloop snel de portierskamer voorbij en steeg stil,
vlug de trap op, toen langzamer en langzamer. Telkens stond zij stil, de hand op
haar borst, waar het bonsde, tot in haar keel, hijgend naar adem. De trappen waren
schemerend verlicht met gaspitten die flabberden in den tocht.
Daar was de deur. Versuft, zonder aarzelen, als of ze slaapwandelde, drukte zij
op het knopje van de bel. Een luid schellen klonk in de stilte. Diep ademend, met
wanhopige, strakke oogen en saamgeknepen mond, en trillende handen, wachtte
zij.
Schuifelende stappen hoorde zij daar binnen, die kwamen langzaam nader. Daar
werd de grendel van de deur geschoven, ros kaarslicht scheen door een reet, de
deur ging open, daar stond Moeder!
‘- God! Teresina! Kind! Ben jij het?’ Waarom heb je niet geschreven dat je kwam,
dan was Vader je gaan halen? Zoo alleen, en zoo laat! Kom gauw binnen!’
Zij trad binnen, zwijgend, bevend. Haar moeder sloot de deur, en wendde zich
naar haar toe, de kaars omhoog houdend, om haar gezicht te zien.
‘- Wat ben je stil! Laat me eens zien, hoe je er uit ziet, geef me eens een kus.’
Zij verlangde de opgewekte lichte-ongerustheid van haar moeder te verdrijven,
doch schaamte en onzekerheid over de ontvangst die haar bekentenis wachtte,
weerhielden haar zich teeder te toonen. Aarzelend kuste zij haar moeder.
‘- Je hadt me niet verwacht?’ vroeg ze, om iets te zeggen.
‘- Neen, natuurlijk niet. Ik dacht wel dat je thuis zou komen, omdat je schreef dat
je geen werk kon vinden. Maar ik had gedacht dat je wel eerst zou geschreven
hebben, wanneer je kwam. Ben je zoo moe, dat je zoo vreemd en stil ben? Er is
toch niets gebeurd?’
‘- Neen, neen,’ zei ze haastig. ‘Ik ben moe.’
Stappen naderden.
‘- Wie is daar, Eva?’ vroeg haar vaders stem.
‘- Het is Teresina, die komt me daar zoo op eens alleen thuis. Wat zeg je daar nu
wel van? Kom, kind, blijf hier nu niet langer staan, ga gauw mee naar binnen. Je
zal ook wel honger hebben, hè?’
‘- Maar kind, waarom heb je niet geschreven, dan was ik je komen halen!’ zei
haar vader, haar hand vattend en haar kussend. Zij kleurde onder dien kus, en haar
oogen werden troebel, zij was verward van schaamte en angst, meer dan zij voor
haar moeder geweest was. Haar vader wist niet wie hij kuste, en hoe ontwijd haar
lippen waren.
Zij gingen alle drie de huiskamer binnen. Hoe was die stil en licht, en de oude
bekende meubels alle op hun plaats, alles juist als vroeger, in het
onveranderlijk-verdwenen verleden. En de klok tikte zoo rustig, zoo onverbiddelijk,
onbarmhartig-rustig....
‘- Geef mij je mantel en je hoed, en ga dan daar in den hoek, in den leunstoel
zitten,’ zei haar moeder. Zij liet zich zwijgend helpen, steeds haar gezicht van het
licht afgewend, in de schaduw houdend, bevend en onrustig onder den blik van
haar vader die haar stond aan te zien.
‘- Je ziet er moe uit,’ zei hij eindelijk, terwijl haar moeder met haar hoed en mantel
heenging. ‘Je bent mager geworden ook, je ziet er slecht uit kind. Je hebt toch niet
te veel getobd, omdat je je betrekking ben kwijt geraakt, en het je te veel
aangetrokken?’
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‘- Neen, neen, vader,’ zei ze zacht, en haar oogen brandden en er was een
droefheid in haar die haar al het leed der geheele wereld scheen te openbaren. Zij
ging in den leunstoel zitten en leunde haar moede hoofd, moe van tobben, van
lijden, van angst en van leven.
‘- Ik ben moe,’ voegde zij er bij, steeds met hetzelfde verlangen, voorloopig gerust
te stellen. ‘En ik voel me niet wel.’
‘- Je zal je wel een beetje van streek gemaakt hebben,’ zei hij, terwijl haar moeder
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met een schotel binnen kwam. ‘Je moet nu maar eens goed uitrusten.’
‘- Ja kind, je ziet er slecht uit, hoor, je hebt me laten schrikken. Was daar nu reden
voor, om je ziek te tobben? Wij zijn er toch altijd nog om voor je te zorgen?’
Zij wendde haar gezicht af, dat vertrok van plotselinge, felle pijn en beet zich op
de lippen.
Haar moeder dekte een tafeleinde met een servet en zette een bord, een glas,
een schotel neer.
‘- Zie zoo, kom nu maar eerst eten. En een glas wijn zal je ook goed doen.’
Zij stond op en zette zich op den toegeschoven stoel, voor het bord, met weerzin
haar gezicht aan het licht blootstellend. Haar moeder kwam naast haar zitten
‘- Nu wil ik je eens goed zien eten, hoor. En dan breng ik je naar bed, want je ben
zoo moe dat je niet meer kunt, arm kind. Hoe laat ben je uit Rome gegaan?’
‘- Om een uur of vier,’ antwoordde ze, steeds vermijdend haar ouders in de oogen
te zien, voelend de onrust die haar strakwanhopig lijdensgezicht opwekte, doch
krachteloos tot een inspanning om zich anders voor te doen, en zich met vermoeide
gelatenheid aan haar lot overlatend.
‘- Hoe laat is het nu?’ vroeg ze.
‘- Bij tienen,’ antwoordde haar moeder. ‘Je trein was zeker te laat, hè?’
‘- Ja, meer dan een uur,’ zei ze. ‘Ik ga maar gauw naar bed, als ik gegeten heb,
dat vindt je wel goed, niet waar?’
‘- Natuurlijk, kind. Je kamer is nog in orde, ik maak het bed wel even op, terwijl jij
je uitkleedt. Wil je niet nog een stukje omelet?’
‘- Neen, dank je. Ik heb genoeg gegeten.’
‘- Ga dan daar nog even zitten, dan schenk ik je nog een glas wijn in.’
Zij zette zich weer in den leunstoel, terwijl Moeder de tafel opruimde, en Vader,
tegenover haar gezeten, toezag.
‘- Het spijt me dat je niet eer ben thuis gekomen,’ zei hij, zijn arm op de tafel
leunend en haar bezorgd aanziend. ‘Je had daar niet zoo lang alleen in Rome
moeten blijven, ik kan zien dat je getobd en je ziek gemaakt hebt. Je hebt je toch
niets te verwijten, kind. Ik ben er zeker van dat je alles gedaan hebt wat mogelijk
was, om werk te vinden.’
‘- Ik ben maar blij, dat ik je thuis heb, hoor,’ zei Moeder, het servet opvouwend.
‘Ik vind het heel goed, dat je geen werk hebt, en dat je nu eens gedwongen bent,
uit te rusten.’
Haar gezicht gloeide, haar handen waren kil-koud en telkens bevochtigde zij met
de tong haar droge, dorre lippen. Zij verlangde weg te komen, naar haar kamer,
met Moeder alleen te zijn en haar alles te vertellen, verlost te zijn van den pijnigenden
last van haar geheim, niet meer deze beiden in hun liefde te bedriegen....
‘- Kom,’ zei Moeder, ‘nu moest je maar mee gaan.’
‘- Ja, ja,’ zei Vader, ‘ga nu maar naar bed, en rust maar eens goed uit.’
Toen ze opstond, vatte hij haar hand en kuste haar weer.
‘- En maak je nu maar geen zorgen, hoor! Zoo lang wij er nog zijn, hoef jij je
nergens ongerust over te maken.’
Zij boog haar hoofd in de schaduw, gloeiende tranen drongen haar in de oogen
en zij klemde wanhopig de handen samen.
Moeder stak een kaars aan, en ging haar voor, de kamer uit, de gang in. Zij volgde
achter de waaiende kaars, die de wanden ros verlichtte, met groote, zwarte,
bewegende schaduwen, en de trap op, langzaam, achter de oude vrouw aan.
Zij zag naar dien gebogen rug, moeizaam vóór haar de trap op stijgend, de grijze
haren in den nek.... Het groote leed was nu vlak bij en Moeder wist nog van niets.
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En het was of het lijden haar verdoofde, of zij door overmaat van pijn nu niet meer
kon voelen wat haar leed deed. Zij zou het moeder zoo dadelijk vertellen, en dan
zou het gedaan zijn, en zij zou afwachten wat er gebeurde, daarna. Zij zou zich niet
onrustig meer maken. Het zou haar alles onverschillig zijn. Alleen verlangde zij te
sterven, maar dat ging toch niet. Menschen die van het leven hielden en door hun
dood anderen rampzalig maakten, die stierven. Maar ongelukkigen zooals zij, voor
wie de
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dood een weldaad zou zijn, bleven leven. Leed was niet doodend. Je wende er
langzamerhand aan en het scheen dat je er altijd meer van kon verdragen....
Moeder opende de deur van haar kamer, haar meisjeskamer van vroeger. Zij
volgde naar binnen en bleef staan rondzien, de handen doelloos ineen.
‘- Och, heb jij dat gedragen? Dat had ik ook wel kunnen meenemen,’ zei ze
plotseling, met krachteloos verzet, toen zij zag dat Moeder haar valiesje op een
stoel zette.
Moeder stak met de kaars die zij had meegebracht een andere aan en zette die
op de tafel.
‘- Nu ga ik even de lakens halen.’ En zij liet Teresina alleen.
Teresina zette zich op den rand van het bed. Zij wilde niet beginnen zich uit te
kleeden, geen verder gebruik maken van een liefdevolle goedheid die zij zich bewust
was niet te verdienen, eer zij Moeder alles verteld had. Zij was kalm nu en voorbereid
en haar strakke smart oogen voelden zich sterk om Moeders blik te verdragen.
Hoe wit was de sprei van dit bed, haar meisjesbed.... Zij ontwijdde deze kamer,
en Moeder wist nog steeds niet wie zij hier binnen had gebracht. En beneden zat
Vader, die las de krant, en dacht aan haar, en wist van niets, van niets.... Straks
zou Moeder beneden bij hem komen, met roode oogen, geheel veranderd misschien,
en het hem vertellen, en dan zou ook zijn leven voor goed bedorven zijn. Het was
voor die beiden de laatste avond van rust, en kalme tevredenheid.... En ze waren
blij, dat ze thuis was gekomen, blij! O, God!...
Daar kwam Moeder binnen, de lakens onder den arm.
‘- Zit je daar nu nog? Kom, kleed je gauw uit, dat je in bed komt.’
‘- Moeder, ik heb je wat te zeggen.’ Haar stem klonk haar vreemd, Moeder zou
er wel van schrikken.
‘- Neen, neen, maak nu maar eerst dat je in bed komt, en dan zullen we wel eens
praten.’
‘- Neen, Moeder, ik wou het je nu eerst zeggen, ik moet het je dadelijk zeggen.’
Moeders gezicht was ernstig, doch nie anders dan te voren.
‘- Doe nu wat ik je zeg. Dadelijk kom ik terug, als je in bed ligt.’
Moeder ging weg, Blij te gehoorzamen, zonder de verantwoordelijkheid van eigen
handelen, begon zij zich haastig te ontkleeden, met bevende vingers.
Toen, plotseling, dacht ze: Zou Moeder al begrepen hebben, dat ze haar bij het
uitkleeden alleen liet? Van schaamte klopte het bloed in haar gloeiende wangen,
en toch voelde zij zich eenigszins verlicht, alsof haar bekentenis minder zwaar zou
zijn.
Terwijl zij de dekens over zich heen trok, kwam Moeder binnen. Zij rees overeind,
den mond angstig openend. Moeder schreide.
‘- Moeder!’ fluisterde zij, in een gesmoorde kreet van smart en zelfverwijt.
Moeder zette zich op het bed en dekte haar toe. Toen legde zij haar arm om
Teresina heen en trok haar naar zich toe, zoodat haar hoofd op Moeders schouder
kwam te liggen.
‘- Het is heel erg, niet waar?’ vroeg zij.
Teresina richtte zich op, met een ruk, en zag Moeder met haar stomme, wanhopige
oogen strak aan.
‘- Je weet niet, hóe erg het is, anders zou je zoo niet tegen me zijn!’
Moeders gezicht vertrok smartelijk en tranen liepen langs de groeven in de
gerimpelde wangen.
‘- Kind, kind, heb ik dat verwijt aan je verdiend?’ stamelde ze zacht.
En haar armen om het van snikken schokkende lichaam van Teresina leggend,
en het beschaamde gebogen hoofd aan haar borst verbergend:
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‘- Als je ongelukkig bent, en bij je Moeder komt, dacht je dan dat ik je zou afwijzen?’
Teresina, de armen vast om Moeders hals gesloten, snikte, snikte, en Moeder,
terwijl tranen langzaam uit haar droevige, oude oogen langs haar wangen en haar
bevenden mond afliepen, hield haar vast tegen zich aan en streelde haar haren.
De kaars bescheen hen met trillend licht.
Rome, Maart 1907.
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Boekbespreking.
Jan Hofker, Gedachten en Verbeeldingen, met inleiding van L. van
Deyssel, Amsterdam, S.L. van Looy, 1906.
Dit is een klein en dun boekje - heelemaal maar honderd-drie-en-veertig van die
bijna-even-breed-als-hooge letter-vierkantjes, zoo prettig om te zien - en het bevat,
geloof ik, ál het ‘werk’, het kunst-werk, van zijnen schrijver, die toch niet heel jong
meer zijn kan, immers in 1889, dat was (toen dit boekje verscheen) zeventien jaar
geleden, is hij begonnen.... En toch schijnt mij deze auteur een der belangrijkste
van zijn generatie, een der veelzijdigste en een der diepste, en zou ik dit boekje niet
gaarne in ruil geven voor het volledige oeuvre van den heer Henri Borel, freule Anna
de Savornin Lohman en nog zoo eenige druk verkochte en veel vereerde schrijvers
bij elkaar.
En dat eigenlijk niet in de eerste plaats omdat het zoo mooi is. Het is misschien
niet eens overal wat men, zuiver aesthetisch beredeneerd, ‘mooi’ mag noemen ofschoon er zeer zeker prachtige, ja eenige beslist subliem-mooie brokjes in
voorkomen - maar wel vooral omdat het zoo diep, zoo smartelijk écht is, zoo
dóór-en-dóór eerlijk-menschlijk en deugddoend innig en van bloedwarmte doorstoofd.
Er zijn vele eerlijke schrijvers. Men kan eerlijk zijn, in zijn uitingen, maar zich toch
niet gehéél geven, uit allerlei overwegingen. Ziehier een man, die, zonder ook maar
een oogenblik te denken aan den indruk dien hij maken zou, aan zijn houding en
zijn gezien-heid bij het publiek, naar niets anders getracht heeft dan naar het
uitzeggen, zoo zuiver en zoo volledig als hij dat maar kon, van zijn allerwezenlijkste,
allerinnigste sensaties, zijn diepste, heiligste, gedachten en verbeeldingen.
Waarom heeft hij dat eigenlijk gedaan? Met het begrip, ‘scheppingsdrang’ komt
men niet ver waar het geschapene zóó weinig omvangrijk is. Ik denk dat het vooral
was uit behoefte aan bewustwording, om het inzichzelf ontdekte en geanalyseerde
te noteeren, voor zich neer te zetten, vast, in taal-metaal, glazend van zuiverheid.
En het zal misschien pas later geweest zijn, als de heer Hofker zelf merkte hoe fijn
en juist die notities geworden waren, terwijl hij, alweer in een volgende levensperiode,
ze objectief kon zien, dat hij besloot ze uit te geven, eerst in den Nieuwe Gids en
toen, verzameld, in dit kleine bundeltje - opdat zijn vrienden, en de overige weinigen
in Nederland die de eigenlijke litteratuur liefhebben, ze gemakkelijk bijeen bewaren
konden.
Voor die weinigen is dit boekje nu een kleine maar heerlijke bezitting geworden.
Als ik er hier over schrijf is dat eigenlijk alleen ‘heroworship’, alleen omdat ik vind
dat toch vooral over het zeldzaamst-beste wat in Nederland verschijnt iets gezegd
worden moet in deze kolommen. Niet omdat ik mij verbeeld tot de populariteit, de
algemeene verspreiding van werk als dit te kunnen of te moeten meewerken. Hofker
en populariteit, is het niet om te glimlachen? Dit zijn immers de stukjes die, toen ze
voor 't eerst in de Nieuwe Gids verschenen, de ergernis en de hilariteit, door dat
tijdschrift verwekt, ten top stijgen deden? Dit is immers de schrijver van ‘groen-groen’
en ‘nacht-nacht’, de man van de vele puntjes en streepjes en hoofdletters en weet
ik al niet wat nog meer dat men toen smalend of lachend de malle aanstellerij van
die pedante kerels noemde. En, nu ja, ik weet wel, dat is lang geleden, en veel van
de Nieuwe Gidslitteratuur is sedert bijna officieel geworden - maar toch... is het wel
mogelijk dat een verstrooiing, vermaak of felle emotie, en ook dat een het klassieke
schoon zoekend publiek in het lezen van deze bladzijden genot vinden zal?
Een vier- of vijftal dezer werkjes - V a n e e n k l e i n M e i s j e ,
Rotterdamsche Vrouwtjes, Malle Jetje, De Naaischool, Het
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B e h a n g s e l - zullen misschien later, in bloemlezingen opgenomen, zekere, min
of meer schoolsche, bekendheid krijgen, de rest... slechts enkelen zullen er wat aan
hebben, nu en láter, ja ook later, zelfs dan wanneer Jan Hofker's naam in de
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geschiedenissen der Nederlandsche litteratuur genoemd worden zal, als dus ook
zijn kunst min-of-meer officieel erkend zal zijn.
Deze aankondiging wordt geschreven in de dagen der ‘Zomerspelen’, der
wederopvoering (door de niet genoeg te prijzen toewijding van Willem Royaards en
Eduard Verkade) van middeleeuwsche tooneelwerken, in deze dagen, nu er, en
niet alleen naar aanleiding van Elckerlyc en Lanseloet, zelfs in dagbladen, vluchtig
weg, als iets vaststaands en algemeen erkends, geschreven wordt over den veel
hoogeren rang, die aan zulke strak gestileerde, symbolieke kunst moet worden
toegekend, boven het moderne realisme, boven de werkelijksweergave (dan
getrouwelijk: photografisch genoemd) van onzen tijd. Het is niet mijn bedoeling deze
kwestie - die trouwens voor mij geen kwestie is! - hier opnieuw te berde te brengen.
Voor vele schrijvers over kunst schijnt het nu eenmaal onmogelijk symboliek en
romantiek te prijzen zonder daarbij minachting voor realisme te kennen te geven.
Vreemd, waar men dit verschijnsel omgekeerd, bij hen die de werkelijkheidskunst
loven, in 't geheel niet waarneemt. Of - neen, eigenlijk volstrekt niet vreemd, want
het komt geheel overeen met een realistische opvatting, het leven - het wonderbare,
geheimzinnige, diepe, duizendzijdige - altijd en overal na te gaan, te ‘nemen’ en
weer te geven zooals het is, de trillingen der ontroering nooit en nergens te
verwaarloozen, en dus ook álle kunst, en dus ook de symbolieke en romantische
kunst te begrijpen, te waardeeren, te bewonderen, als uit menschelijke aandoeningen
geboren.
Doch, nogmaals, wij kunnen dit oude strijdpunt vandaag met rust laten, en er ons
toe bepalen de versmaders van het moderne impressionisme en de psychologische
analyse eenvoudig te wijzen op werk als dat van Hofker en hun te vragen of zij zich
‘edeler’, ‘hooger’ bezigheid denken kunnen dan het zoo diep en getrouw onderzoeken
van eigen en anderer gedachten en verbeeldingen, sensaties, stemmingen. Wij
hoeven het daarbij ook niet opnieuw over het woord ‘realist’ te hebben. Misschien
noemt ook de heer Hofker zich anders. Niet tegen te spreken schijnt het toch, en
Van Deyssel heeft het in zijn ‘Inleiding’ zeer precies uitgesproken: ‘de innerlijk door
den auteur aan zich zelf gedane vraag (bij het schrijven van de meeste dezer
werkjes) was óf: wat zie ik, óf: wat í s er.’ Dat, door h e m gedaan, dit
werkelijkheids-onderzoek veel meer op het geestelijke werd gericht en dus de
weergave in woorden ook veel meer geestelijks bevat, veel meer van het
alleressentieelste des levens, dan bij vele anderen die zich dezelfde vraag stelden,
ligt aan zijn persoonlijkheid, die nu eenmaal dieper is en zich meer bewust dan bij
anderen, zijn persoonlijkheid die ook eenvoudig ánders is, meer ‘dichterlijk’ - wanneer
men dat zoo wil verstaan - meer naar het extatische neigend, dan b.v. die van
Heyermans of van Hulzen. De heer van Deyssel vergelijkt Hofker's werk, in een van
zijn mooiste stukjes: E e n V e r b e e l d i n g , met dat der Oud-Italiaansche
madonna-schilders, hij wijst op de overeenkomst, en ook op het verschil; dit is het,
zegt hij: (deze schrijver) ‘na alle voorafgaande notities, noteert de herinnering aan
een ekstase, in welke hij het meisjes-gelaat als “omfloersd licht uitstralend” zag terwijl die schilders, wat zij in zoo eene ekstase zagen als het mooiste, als het beste,
als het waar-ste erkennende, alleen dát uitvoerig gingen afbeelden.’ De opmerking
lijkt mij volkomen juist en zeer precies onder woorden gebracht, het verschil is er
dus alleen een van ontstaanswijze; op óns, lezers, heeft Hofker's werk somtijds
denzelfden uitwerking als dat dier oude schilders. Wij worden er op dezelfde wijze
door aangedaan, en wel in de eerste plaats met een gevoel van eerbiedige
teederheid, met ontzag en bewondering, als voor iets h e i l i g s .
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Ik weet niet welke dezer meer dan dertig kleine werkjes ik eigenlijk het mooiste vind,
welke mij het meest heeft gedáán. Ze zijn ook zoo verschillend, men kan ze bijna
niet vergelijken. Het talent van den heer Hofker schijnt meer fijn dan machtig te zijn,
misschien doordat het zoo uiterst gevoelig is naar alle zijden. De machtigen zijn
gewoonlijk
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één- of weinig-zijdig. In V a n e e n k l e i n m e i s j e geeft hij met groote objectiviteit
de, toch natuurlijk door zijn (subjective) gevoeligheid zoo precies waargenomen,
doeningtjes van een kind weer. E e n t e u g r u i m t e geeft, neen í s , met groote
nauwkeurigheid, wat die woorden zeggen: een teug ruimte. Het is een beschrijving,
een eenvoudige opsomming van geziene dingen, en toch zijn het niet eigenlijk die
dingen, maar is het de ruímte, de u naar alle zijden omgevende wijdheid van
buitenlucht, die, nauwelijks genoemd, bijna zinnelijk waarneembaar gemaakt wordt.
R o t t e r d a m s c h e V r o u w t j e s zou men, zoo oppervlakkiglijk, een ‘gewoon’
verhaaltje kunnen noemen, maar de toon, let eens op den toon, wat is die daar fijn
en juist, wat geeft die precies het vrouwtjesleven, zooals het zich verhoudt tot de
persoonlijkheid des auteurs! Dan volgt: Een V e r b e e l d i n g .... O, dit is misschien
het als geheel minst geslaagde, minst harmonisch-móóie, hier is, misschien
welbewust, naar het onmogelijke getracht, maar op hoe heerlijke en onvergetelijke
wijze maken wij hier kennis met een prachtige menschenziel! De schrijver heeft
niets gedaan dan een poging zijn gedachten, in zekere stemming, zekere
Zondag-ochtend-stemming, als hij stil aan de rivier zat en naar de verre stad tuurde,
nauwkeurig op te schrijven - en wij zijn hem dankbaar, ook daar waar wij hem niet
bewonderen kunnen, waar trouwens de warme sympathie de koelere bewondering
niet toe zou laten, wij zijn aangeraakt, innig, en ontroerd, diep en stil, zonder lach
of tranen...
Malle Jetje,De Naaischool,Treinbeelden,Onder Vreemden,
alle zijn het notities van geziene dingen, maar hoé gezien, en door wién gezien!....
Daarna, in de volgende werkjes, vergeestelijkt zich meer en meer de visie des
auteurs, juister gezegd: steeds inniger tracht hij het essentieele van zijn indrukken
- sensaties, overdenkingen - weer te geven. Dat hij daarbij komt tot een uitpunting
van het persoonlijke in zijn visie, die haar voor andere persoonlijkheden somtijds
onbegrijpelijk doen worden, is gemakkelijker af te keuren dan ná te doen. Wat ik
hier bedoel met citaten aan te toonen, lijkt mij bezwaarlijk. Met meer kans op succes,
dunkt me, kan ik u een brokje geven (van G e r e d e n ) waaruit blijkt, hoe tusschen
al dit zeer individueele en tot vluchtig-wordens-toe-fijne ook prachtig waargenomen
algemeen menschelijke gevoelens genoteerd staan:
(bl. 78) ‘En het werd een tijd zoo stil op den weg, zoo geluidloos zongekoesterd
groen, zóó warm-goud-groen tegen lommerkoel, dat Fem als een stadmensch aan
de natuur ging denken; als was het een begrepen-geworden klank in haar
gemoedsleven. Ze voelde zich ver van haar straat waar de zon stoffig-heet scheen
op grijze keien en neerbrandde op het scherm van haar etensbenauwde kamertje.
Ze kreeg een begeeren naar het menschlooze leven-buiten en dacht het als een
loom-luie lust-genieting in een lauw zich-roeren van haar dommelend genotsleven.
Ze voelde het rijtuig-binnen fluweelig-gestoofd en zij wiegelend bevangen in de
warmte van Annes lichaams-volte en Willems zacht ònder-geschoven voeten. En
ze had in den feestdag willen blijven en zondagsch-aangekleed voort willen soezen;
warm nestjedichtbij met de andere twee, lui liefde-omgaan; onder het klok-klok der
paarden hoofd heen-en-weer gedoezeld - hoogtijdend inzwelgend de slaapmakende
genieting-rust’.
Zinnelijke kunst, zal misschien iemand uitroepen. Toegegeven, als die iemand
mij dan maar eens duidelijk maken wil waar de precieze grenzen liggen tusschen
zinnen-, stemmings- en geheel onlichamelijk gedachte-leven. Is K o e d i e f j e
verbeelding of sensatie, zijn F i l o s o f i e , Z i e k e P r i n s , stemmingsstukjes of
loutere denkingen? Ik-voor-mij zie geen kans alle deze werkjes een etiket te geven,
U met overtuiging te zeggen: dat is dit, en dat is dat. Het zijn alle uitingen van een
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diep-gevoelende-en-denkende in zichzelf verzonken menschenziel, ziedaar wat ik
er van weet.
Om U ten slotte nu ook iets aan te bieden waarvan gij stellig genieten kunt - gij
onbekende lezer, wie ge ook zijt - volge hier een citaat uit V a n e e n k l e i n
Meisje.
(bl. 20) ‘Aan tafel zaten de drie in het weggaande licht van den dag, over de oude
vrouw het kindje en de dochter. Erg-thuis, wachtte de kleine op haar klaargemaakt
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bordje, onbewust glimlachend, de bloote armpjes over elkaar op het
aangenaam-koude tafellaken; een bordje, waarop vleesch gesneden werd. Daarna
gingen zij recht zitten en vouwden de handen, op de lippen een gewoontegebedje,
de oogen toe en het kind zei haar gebedje hard op, vijf woorden groot, de oogen
stijfdicht met trillingen der wimpers.
Terwijl het at, praatte het kind, antwoordend op de vragen der vrouwen en soms
moest het erg lachen, eigenlijk lachen om niets; alleen door het prettige gevoel, dat
altijd kwam als het bij opoe was. Het had het over véél eten.
Geloofden zij niet, dat zij zulk een schaaltjevol opat? Verbazend veel kon zij eten,
zou je zien; net zoo erg eten als zij hard loopen kon. Als zij niet wilde kon niemand
van de klas haar inhalen. En zoo zou zij van middag méér eten dan tà-Lien en
natuurlijk meer dan opoe.
Oó-poe at weinig; nee-maar!
“Een beetje biefstuk, een beetje rijst, een worteltje!... I k zou doodvallen”.
De dochter geweldig aan het lachen en de moeder ook, maar angstig om pijn in
haar zijde; een nooit-gedaan lachen, dat telkens terugkomt en de suffe,
gewoon-voelende lichamen goed doet; een waarbij men huilt en dat de stille,
goedgeaarde, thuiszittende vrouwtjes er van doet houden de kindertjes, die heel
innig met heûr zijn, uit te hooren en aan het praten te krijgen en dat het gevoel van
heûr liefhebben ineens klaar wakker schudt, zoodat zij zoenen moeten en tegen
zich aandrukken.
En de pijnlijdende oude vrouw, de hand in de zijde, knikte terug op het door lachen
afgebroken zeggen der dochter. Zeker Dachten zij niet, dat zij in-eens vloeken ging
met haar doodvallen?
Maar het kind, dat erg had moeten lachen, waarom wist het niet, zei:
“Doodvallen is doodvallen en als je niet eet, val je dood”.
De tante gaf het een ander klaargemaakt bord, lekker fijngemaakt er op; netjes
plat gestreken, de kleine voren van de vork er over heen; een bordje, waarin je met
je vorkje slootjes graaft onder het opeten door, zoodat het spelende naar binnen
raakt of waaruit je je naam - een stijve, overal even dikke druk-E - in het midden
weg-eet en dat je met plezier goed schoonmaakt met je lepeltje en een vinger van
je linkerhand om het wegwillende eten op je bord te houden’.
En nu nog dit, uit Een Verbeelding, de beschrijving van ‘het vroolijke Daatje’: (bl.
45) ‘Daatje in haar sjovele kleedijtje en het onbeduidend, zacht-lieve loopje, het
kussende gaan van haar voetjes. In haar bleeke gezichtje de oogen zwart-bruin,
droef-water-glanzend of verwonderd-groot als oogen van een mooi, dwepend kind.
Daatje haar ronde kinnetje, zóó zacht dat je het zonder eind met je vingers wilde
aanvoelen, haar hoofdje in je arm. Haar mondje open - rond-open - als het kuste.
Dan ging een warme adem van lachen tusschen haar dons-zachte, vochtige lippen
heen, een mondje om kleine kusjes op te geven. Want als je daar ferm op zou
zoenen, had je haar zeer gedaan en je zoudt in-eens niets aan haar gevonden
hebben. Neen, je moest erg voorzichtig met haar hoofdje omgaan om het lieve niet
doodtepletten. Haar ponny, donkerbruin ponny, dat haar voorhoofd wegdonkerde
en mooi kroezelde en waarin je vingers gingen tot de toppen het fluweelen vel
aanraakten, heel even. Haar voren mooiblanke ooren, de randen om de voren rond
gerand en even-warme lelletjes. Haar neus middenop verbreedend. Maar dat zag
je niet als ze vertelde en vroolijk keek.’
De ‘Inleiding tot het werk van Jan Hofker’ door L. van Deyssel noemde ik reeds een
paar malen, er mee instemmend. Met zijn bij uitstek fijnen en van anderer fijnheid
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genietenden geest is Van Deyssel het werk van zijn tijdgenoot subtiel
binnen-gedrongen, en op zijn gewonen, vasten, innig-overtuigden toon vertelt hij
van de gevonden schoonheid.
H.R.

Emile Erens, Korte Verhalen, Amsterdam, S.L. van Looy, 1906.
Nog een dun boekje. Hierin een twintigtal kleine werkjes. En waarlijk, er is ook eenige
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overeenkomst tusschen de persoonlijkheden der heeren Hofker en Erens; ook de
laatste is vaak wat men dichterlijk gestemd noemt, neigt naar het extatische; ook
zijn figuren doen somtijds aan ‘madonna's’ denken. Doch hoeveel vager! Bij eenige
overeenkomst in aard welk een verschil in kracht en vermogen, warmte en scherpte
van visie, en in bewustheid. ‘Een Zwakke’ is een der stukjes van den heer Emile
Erens getiteld. Die titel geeft den indruk weer door zijn schrijversfiguur bij ons
achtergelaten. Een goede, een sympathieke, een niet-onzuivere, maar - een zwakke.
Deze schetsjes zijn elkander vrij wel gelijk. De vooropgezette lijken mij de beste;
het zijn die welke uit vroom katholiek sentiment geboren en het innigst schijnen.
Doch - als gezegd - ook de andere zijn niet onzuiver, niet valsch, zeer zelden ‘er
naast’, ze zijn alleen maar zwak, hierendaar op het machtelooze af. De ‘Limburgsche
Novellen’ vooral schijnen mij door dat gebrek aan kracht mislukt en onaf,
flauw-romantisch, fade. De eerste, ‘De Schoenmaker’ getiteld, begint, met een volzin
die men dunkt mij maar amper in een courant dulden zou, aldus; ‘Een dikken knevel
stroef neer over den mond, den breeden vilthoed schuins op het hoofd, volgde Klaas
Jenkens, de schoenmaker, het voetpad langs den oever der Worm, een kleine rivier
in het zuiden van Limburg, die de grens is tusschen Duitschland en Nederland’. Hoe
kan men nu met zooveel droog-nuchtere mededeelingen, in een enkelen volzin
bijeengedrongen, een stukje litteratuur aanvangen? Het is waarachtig wonder dat
er niet bijstaat waar de Worm ontspringt en wat Klaas Jenkens te rekenen placht
voor ‘halve zolen en achterlappen’! Verder is in dit verhaaltje vooral het overvloedig
gebruik van het woordje ‘ging’ opmerkelijk.
Een der best geslaagde stukjes - behalve die voorst-geplaatste - schijnt mij ‘Jeugd’,
het verhaal van een jongensverliefdheid, vooral het begin daarvan en, op bl. 67,
deze alinea:
‘Daar zag hij op een bank tusschen struiken een arbeider met zijn meisje. Zij zaten
dicht samen, ongestoord in het donker. Jan ging voorbij en bleef even staan achter
de struiken. Hij luisterde: zij spraken slechts weinig, fluisterend nu en dan een paar
woorden. Maar uit het zwijgen voelde hij hun geluk ontzettend. Toen zonk zwaar
het gevoel der eenzaamheid weer over hem en dacht hij met weemoed terug aan
zijn liefde voor Marie. Plotseling had hij een hevig verlangen en liep snel heen naar
den winkel’.
Dit is eenvoudig en stil gezegd, en volkomen voldoende.
Het tweede gedeelte van dit werkje is - jammer genoeg - veel minder.
Van het broederpaar Frans en Emile Erens is de laatste niet de meest talentvolle;
zijn verdienste ligt misschien meer in zijn smaakvolle vertalingen dan in zijn
oorspronkelijk werk; toch verdient ook dát de publieke aandacht - iets waarom zich
deze schrijver, in zijn stille teruggetrokkenheid, overigens weinig schijnt te
bekommeren.
H.R.

Cyriel Buysse: Het Bolleken, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1906.
Een van Buysse's zuiverste en beste boeken, zou ik zeggen.... Aardig, en toch
nergens gezocht-humoristisch; vlot en toch niet vluchtig; geestig, maar volstrekt niet
harteloos; mij dunkt, de knappe Vlaming - zijn wij niet een oogenblik bang geweest
dat hij een Hagenaar zou worden? - de echte, de ras-Vlaming, die dit boek schreef
en aan zijn ‘landgenooten’ opdroeg, gaf er zich in zooals hij is, niet bepaald vroolijk
van aard misschien, maar met een open hart voor het oubollige; te goedhartig, te
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romantisch aangelegd om een satire te schrijven, en toch - of sommige van zijn
landgenooten wel erg blij zullen zijn met het spiegeltje dat hun hier wordt
voorgehouden?
‘Nonkelken was dood...’, zoo begint het boek, en wij zijn er dadelijk in. Nonkelken
was gestorven aan een vreemde ziekte, die hij zelf ‘'t bolleken’ noemde, immers
‘dat was begonnen met een soort van kitteling in zijn slokdarm, als een begin van
verkoudheid. Het deed hem hoesten, herhaaldelijk en hardnekkig, maar steeds
droog; en hij werd er nijdig onder en schudde soms gesard het hoofd, terwijl hij hard
met de vuist
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op zijn borstbeen klopte, alsof daar, diep, iets zat, dat hij maar niet weg kon krijgen.
Er zat daar werkelijk iets, beweerde hij, net als een balletje, dat hij er duidelijk voelde,
iets dat onophoudelijk op en neer bewoog, alsof het wilde bovenkomen en niet kon.
Hij hoestte en proestte er naar, om het eens goed te pakken te krijgen; het leek hem
dat hij eensklaps zou genezen zijn zoodra hij 't had; maar treiterig-kittelend bleef
het dingetje voortdurend op en neer gaan, somtijds tot in zijn keel bijna, zoodat hij
't eindelijk dacht te hebben, maar telkens op het laatste oogenblik weer zinkend
naar de diepte, waar het dan uren lang te draaien en te kwellen lag, onder
vruchtelooze hoest- en proestbuien, die Nonkelken paarsrood, met congestieve
oogen, als in stuiptrekkende krampen, amechtig op en neer trokken.’
Nonkelken was dan gestorven, aan zijn bolleken, zooals hij het bleef noemen maar dokter Van der Muyt wist het beter te omschrijven: ‘Da es zijne slokdoarm die
verzweirt, van de spiretus!’, zoo zegt hij tegen meneer Vital, nonkelken's neef en
eenigen erfgenaam. En als de dokter de oorzaken van nonkelken's dood in weinige
woorden wilde samenvatten, placht hij uit te roepen: ‘L'alcoöol et Flavie!’....
Meneer Vital lacht er om, in 't begin, maar is toch geschrokken en neemt zich
voor op te passen dat hij zelf, die met nonkelken's fortuin ook zijn ‘kasteelken’ op
het dorp heeft aanvaard, geen bollekens krijgt. Hij besluit zich in acht te nemen voor
wijntje en trijntje - l'alcoöol et Flavie!
Dat hem dit jammerlijk mislukt, dat ook hij bezwijkt, en wel veel vroeger dan de
stoere oom, aan de gevolgen zijner boersche uitspattingen - misschien had een
grooter schrijver het ons meer als onvermijdelijk doen gevoelen, als voortkomend
uit de natuur van menschen en dingen, Buysse bepaalt zich er toe te vertellen hoe
het ging, wat meneer Vital allemaal overkwam in zijn nieuwen staat van ‘kasteelhiere’,
zooals Mietje, de oude keukenmeid hem noemt, en hij vertelt het zoo goed, zoo
forsch, levendig, pakkend, dat wij - zij het dan ook met de opmerking dat het toeval
toch nog altijd een groote rol speelt in 't leven - ons gewonnen en overtuigd verklaren.
Inderdaad, de psychologische analyse van dezen schrijver is niet heel subbiel; met
forsche halen, vlugge trekken, teekent hij ons zijn personen uiterlijk en innerlijk
misschien wel wat al te schetsmatig, maar zoo is nu eenmaal zijn schrijversaard,
en daar is iets zeer aantrekkelijk viriels in; - evenals wij de karaktertrek der
goedhartigheid somtijds duidelijker waarnemen in de kort-weggeworpene grofheid,
de grap of vloek van een robuusten kerel dan in eens anders fijn-voorzichtige woord,
sympathiek, op vragenden toon ons toegefluisterd, zoo werkt ook Buysse's soms
wat ruwe maar spontane, direct uit het hart wellende verhaal-taal dikwijls krachtiger
suggestief op ons in dan menige fijnere, gevoeliger en intelligenter, wijze van
mededeelen.
Buitendien, dit is een kwestie van toon. Men kan een geschiedenis als deze uit
verschillende stemmingen verhalen. Balzac zou het zeker veel
algemeen-menschlijker, veel hoog-filosofischer en in zekeren zin symbolischer
hebben gedaan. Buysse is op de eerste bladzijde begonnen zijn verhaal te doen in
den opgewekten toon van een eenvoudigen mannetjes-kerel, die zijn gevoel
verbergen wil en wien de humor eener situatie niet ontgaat, en dien toon heeft hij
volgehouden tot het einde. Geen bladzijde valt er uit. Dit is een zeer zeldzame
litteraire eigenschap, die de door-en-door-echtheid en mannelijke kracht van dit
talent ten volle bewijst. Als eenige, men zou kunnen zeggen: zinnebeeldige, poëtische
tegenstelling, als eenig bewijs dat hij zijn verhaal niet alleen bedacht maar ook
bedroomd heeft, bracht hij hier en daar, volstrekt ongezocht, de natuur, het leven
van zon en wind, wolken, boomen, beek, bloemen en vogels in zijn boek. Hij deed
het om ons te doen gevoelen het sereen-kalme, het frisch-zuivere van al dat
onbewust-natuurlijke dat t o c h a a n a l l e z i j d e n o m g a f zulk een, al dadelijk
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muffig-burgerlijk, maar dan meer en meer vergoord en stinkend bestaan als dat van
meneer Vital - toch óok een stuk natuur!
H.R.
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Aesthetiek in drukkunst.
Gangbaar is nog steeds de meening, dat drukken een zuiver technisch bedrijf is,
en goed drukwerk slechts daarin bestaat, dat het er zoo precies en accuraat mogelijk
uit ziet, wat wij s t r a k zouden kunnen noemen. In de oogen van het publiek is dan
ook d i e drukkerij de beste waar men van de nieuwste uitvindingen op zet- of
drukgebied geprofiteerd heeft, waar het grootst mogelijk aantal persen draaien en
zetmachines in beweging zijn, waar men spoedig kan leveren, en zonder veel fouten
de meest onleesbare kopij zetten.
Dat er voor den drukker nog iets van aesthetiek bestaat, ik geloof dat velen het
betwijfelen, misschien verklaarbaar, daar ook de eigenaars van drukkerijen dit
dikwijls beschouwen als iets buiten hun sfeer liggende. Trouwens, evenals in vele
zaken, is de eigenaar, of de directeur eener drukkerij uitsluitend voor het
administratief beheer. Hij is de zakenman en staat dikwijls geheel buiten het
essentieele van het vak. En praat men soms van schoonheid in hun bedrijf dan
vinden zij dit meest gelijkluidend met technische virtuositeit. Het passen en goed
aansluiten van randen uit kleine stukjes saâmgekoppeld, het hierin drukken van
een andere kleur, zóó dat het zuiver binnen de vakjes blijft, het juist toestellen van
een autotypie enz. enz., dit is het, wat door vele drukkers als het mooiste in hun vak
wordt aangemerkt. Niet dat wij de belangrijkheid van goed-cliché-drukken, nòch van
zuiver kleurinvoegen willen onderschatten, maar voor waarlijk goed drukwerk stellen
wij onze eischen hooger, hiertoe is niet alleen accuratesse noodig maar ook smaak,
aesthetische ontwikkeling.
Wij willen de aaneengesloten boekpagina, thans buiten bespreking laten, daar
de aesthetiek van het drukkersbedrijf voor oningewijden meer uitkomt bij het kleine
drukwerk, bij adreskaarten, uitnoodigingen, programma's, menu's, titels enz. enz.
Bij dit soort werk toch, waar de zetter te maken heeft met regels, ongelijk van
lengte niet alleen, maar ook ongelijk van belangrijkheid, sommige immers moeten
boven de andere den aandacht vragen, waar vignetjes of filets het geheel moeten
veraangenamen, daar wordt meer van 's mans capaciteit gevergd dan men
oogenschijnlijk vermoeden zou, ten minste indien hij zijn taak goed opvat, en niet
al de verschillende lettertypen ter drukkerij aanwezig maar onder elkaar zet, wat
eenigen tijd terug, nog zeer gebruikelijk was, in een dergelijk geval.
Vele voorwaarden moeten hier samenwerken: het papier zoowel als de inktkleur,
en beide weder geheel in overeenstemming zijn met het gekozen lettertype, dat,
gezet tot regels, een vak moet vormen, goed van verhouding en verdeeling.
Meer echter nog dan kleurtegenstelling, zit het goede en slechte van een zetseltje,
in de wijze, waarop de regels verdeeld zijn, in de lengte ervan ten opzichte van de
geheele drukspiegel, in de tusschenruimten en ten laatste in de juiste toepassing
van ornamentaties, in verband met de zwaarte van de letter.
Het zijn vooral d e z e dingen, waarop vroegere meester-drukkers acht hebben
geslagen. Hunne persen mogen niet zoo volmaakt geweest zijn als men thans heeft,
hun papier niet zoo'n onberispelijken druk geven als het kunstdruk- van heden,
hunne letter niet zoo zuiver van snede zijn, als onze gieterijen ze tegenwoordig
leveren kunnen; maar wat zij met hunne hulpmiddelen bereikten zag er vrij wat
aangenamer uit, dan wat men ons in dezen tijd meestal voorzet.
Voor de herbloei onzer boekkunst, geloof ik dan ook, dat men niet beter kan doen,
dan het werk der groote voorgangers uit vroeger tijden, te bestudeeren. Deed ook
Morris, de man der Kelmscott-press niet alzoo? zocht hij geen steun bij de
meester-drukkers van Venetië uit de laatste helft der vijftiende eeuw, waren niet
Nicolas Jenson en Jacobus Rubeus zijn geestelijke vaders? Het is hier echter geen
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n a b o o t s i n g der vijftiend' eeuwsche resultaten, die wij willen prediken, maar een
b e s t u d e e r i n g ervan, om weer te komen, door het begrip van evenwicht en
verhouding tot de noodzakelijke voorwaarden voor schoonheid.
Bij dit al, zal men wèl doen, rekening te
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houden met de eischen van den tegenwoordigen tijd en gebruik te maken van de
hulpmiddelen thans geboden, nota nemende van de stroomingen, in het buitenland
vooral, die reeds naar iets beters heenwijzen.
De thans, tot 1 September, in het Kunstnijverheid-Museum te Haarlem gehouden
tentoonstelling van modern buitenlandsch drukwerk biedt hiertoe gel genheid. Naast
boekpagina's, die door goede verhouding van letterspiegel tot omringend wit, door
goede lengte van regel tegenover grootte van letter enz. enz. onze aandacht vragen,
zijn er van verschillende drukkerijen en scholen proeven van veelal op zeer simpele
wijze in elkaar gezette titels, invitatie- en adreskaarten en meerder klein drukwerk,
dat juist door zijn eenvoud, zoo goed doet zien, de hoofdvoorwaarden, die men in
acht moet nemen, om in dergelijken arbeid, de zoo noodige eenheid te betrachten.
Heeft men te doen met lettertypen, initialen en versieringen door een zelfden
kunstenaar ontworpen, zooals de Duitsche gieterij van Klingspor die in den handel
brengt en de Fransche van Peignot, dan vergemakkelijkt dit zeker de opgave, en
in een zetsel uit Peter Behrens' ‘Schrift und Schmuck’ of uit dat van Otto Eckman,
Heinrich Vogeler, Eugène Grasset of George Auréol zal van zelf reeds eenig verband
zitten, maar de meeste dezer letters zijn te weinig eenvoudig om in vele gevallen
gebruikt te kunnen worden, of zij dragen, zooals de beide eerste een te nationaal
karakter om elders dan in, Duitschland toepassing te kunnen vinden.
Dat echter met gebruikmaking van op iedere drukkerij steeds aanwezige lijnen,
in aansluiting met kleine blokjes, sterretjes, stipjes als versieringsmotieven, bij een
zuiver mooi lettertype goede resultaten bereikt kunnen worden, bewijzen o.m. de
inzending van de Kunstgewerbeschule te Zurich, en het werk der leerlingen van de
Academie fur Grafische Künste und Buchgewerbe te Leipzig. De beide scholen
maar vooral de eerste toonen dat het gebruik van bordures, koplijstjes, vignetten,
sluitstukken enz. niet het meest noodzakelijke is om goed uitziend typografisch werk
te verkrijgen. Is een enkele maal een vignetje toegepast, dan is dit steeds in
volkomen harmonie met de bijbehoorende letters, in zwaarte zoowel als in
verhouding, maar meestal heeft men zich bepaald tot, door hoofdlijnen, het te
bedrukken vak aardig te verdeelen, de snijpunten met kleine verzwaringen iets
accentueerende, en binnen dit kader een mooi geheel te maken van enkel letters.
In deze richting is natuurlijk een oneindigheid van variaties te vinden, en al is het
ten slotte ook weer mogelijk hierin iets leelijks te maken, het lijkt mij in ieder geval
toch een der wegen om tot meerder schoonheid in typografie te komen.
Ook de Zweedschen drukker Waldemar Zachrisson, wiens Boktryckeri-kalender
als een specimen van zijn arbeid beschouwd mag worden, geeft hier goed werk te
zien.
Zijn jaarboek is ditmaal met koplijstjes en initialen versierd, die de sterke kleuren
en de ornamentatie van den scandinavischen nationalen aard verraden, en geeft
evenals het drukwerk van verschillende titels het bewijs van overdacht en met zorg
gedaan te zijn.
Er is overwogen welke kleur van inkt het beste met het papier of linnen
overeenstemde, welke grootte van letter men kon gebruiken, bij de gegeven
pagina-maat, kortom men ziet hier de man die iets voelt voor zijn werk.
Het is in deze kolommen niet op zijn plaats een bepaald tentoonstellingsverslag
te geven, ons doel was slechts, hen die met het drukkersvak iets uitstaande hebben,
drukkers, zetters, uitgevers, teekenaars voor typografische doeleinden, op deze
expositie te wijzen. Niet om er voorbeelden op te pikken, wat wij even verkeerd, zoo
niet verkeerder achten dan het nabootsen van oud-drukwerk, maar om te zien wat
de collega's in het buitenland reeds bereikten als aansporing tot eigen arbeid, die
de aesthetiek in het drukkersbedrijf weer verklaarbaar maakt.
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Naast onontbeerlijke technische kennis zullen zetter en drukker ook het gevoel
voor het schoone moeten hebben om goed werk tot stand te kunnen brengen; en
dit gevoel voor het schoone kan men niet beter ontwikkelen dan door het zien van
goede voorbeelden.
R.W.P. JR.
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ZUYLESTEIN. INGANG VAN DEN TUIN. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.
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Nederlandsche lustverblijven
door K. Sluyterman.
IV. Zuylestein.
Een écht Hollandsch stuk architectuur! Trapgevels, kruiskozijnen, sierlijke
muurankers, pannen daken, een vierkanten toren met peervormigen top bekroond.
Omgeven door rechte beuken-heggen; daar vóór een vierkant grasveld - weleer als
parterre beplant. Hier omheen muren met gemetselde pijlers, waarop vazen of
trotsche adelaars en boven de hekken zwierig smeedwerk met kroon en monogram.
Dit alles aan vier zijden door bosch omgeven, met lanen en bouwland afgewisseld.
Ziet daar Zuylestein, zooals men dit - even voorbij het dorp Leersum - op korten
afstand ten zuiden van den straatweg ziet liggen, de achtergevel naar dien weg
gekeerd.

ZUYLESTEIN. WESTELIJKE GEVELS. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Naast de vriendelijke portierswoning, door den kunstlievenden eigenaar in den
de

stijl der 17 eeuw opgebouwd, het groote inrijhek van de lange beukenlaan, welke
leidt naar den eigenlijken ingang: het poortgebouw, een der zijden afsluitend van
een rechthoekig voorplein, waarop de voorgevel uitkomt. Hier bevindt zich een
gebeeldhouwd ingangsportaal en daar vóór de hooge stoep, welker aanleg er
evenwel duidelijk op wijst dat zij in de plaats is gekomen voor een toegangsbrug
over de, nu gedempte, gracht.
Terwijl in berglanden reeds van oudsher burchten, sterkten, kasteelen bij voorkeur
op moeielijk te bereiken hooge toppen of bergkammen werden gebouwd, koos men
in onze lage landen, eveneens om tactische redenen, laag gelegen punten waar
de aanwezigheid van w a t e r het aanleggen van verdedigingswerken
vergemakkelijkte. Zoodoende ontstond voor het kasteel in de Middeneeuwen één
algemeen type van aanleg en één bepaalde groepeering van het in een binnengracht
gelegen h o o f d g e b o u w , door ophaalbruggen en poorten met het v o o r -
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p l e i n en b u i t e n h o f verbonden, terwijl een buitengracht in den regel, het geheele
complex, met inbegrip van de tuinen, rechthoekig omringend, tegelijk als afsluiting
en voor den toe- en afvoer van water diende.
In den tijd der Renaissance werden de sterkere verdedigingswerken: torens,
bastions, wallen en gekanteelde omgangen overbodig, maar de middeneeuwsche
dispositie van het kasteel en zijn omgeving bleef behouden, omdat deze toch de
gewenschte waarborgen voor de veiligheid biedend, niettemin den bewoner vrij liet
in de wijziging van een aantal onderdeelen, welke zijn persoonlijk inzicht of de
gesteldheid van de landstreek medebrachten. De ligging van de stallingen en de
verschillende bijgebouwen, onvermijdelijk bij de groote huishoudingen van die ver-af
de

de

gelegen verblijven, was evenwel zóó doelmatig, dat deze ook in de 16 en 17
eeuw, nagenoeg onveranderd bleef; te meer omdat daardoor den aanleg van park
en lusthof niet werd belemmerd en het overvloedige water voor vijvers, waterpartijen
en tuingebruik kon benut worden.
Oude gravures beziende, zal men opmerken hoe de meestal rechthoekige,
geometrische indeeling der tuinen, uitmuntend overeenstemt met den rechtlijnigen
plattegrond van het geheel.
Zoo is dus, evenals alle andere Hollandsche kasteelen, Zuylestein oorspronkelijk
door een slotgracht omgeven geweest.
Ware het niet dat deze gebruikelijke aanleg, maar ook de geheele situatie: de
onmiddellijke nabijheid van de lage uiterwaarden van den Rijn, hier reeds voldoende
op wezen, ook uit het te kleine niveau-verschil van het voorplein en den bodem
waarop het huis staat, uit de plaatsing van de nu veel te laag, nauwelijks een Meter
boven den grond, zich bevindende ramen van het gewelfde sousterrain, uit den nu voor een groot deel onder den grond verborgen - schuin
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oploopenden onderbouw, valt het vroeger bestaan van een slotgracht met zekerheid
af te leiden. En daar de zooeven genoemde stoep, gedeeltelijk vóór de
ontlastingsbogen van die benedenvensters gebouwd is, kan gemakkelijk de
gevolgtrekking gemaakt worden dat zich hier eertijds een smallere brug bevond,
terwijl denkelijk dezelfde bollen die nu op de leuningen van de stoep staan, vroeger
de balustrade van de brug versierden.
De beide vazen naast den opgang zijn in elk geval van veel lateren datum.
de

Zuylestein is echter hoofdzakelijk in de 17 eeuw, toen het aan Prins Frederik
Hendrik toebehoorde, vergroot en verbouwd.
de

Slechts de groote toren en het middengebouw zijn oorspronkelijk uit de 16 eeuw
- 1551 meldt een steen boven den ingang - en vormden een huis van betrekkelijk
kleine afmeting, dat als jachtslot dienst deed, bevattende dus in de
benedenverdieping niet meer dan de hal of voorhuis, en één vertrek daarachter,
terwijl de trap in den toren zal geplaatst zijn geweest.
De groote, thans ongebroken wand in dat voorhuis, (die waar men nu op onze
afbeelding den langwerpigen spiegel ziet) zal dus ongetwijfeld één of meer
doorgangen bevat hebben naar het achterhuis.
En wat is dat daar boven in dien wand? dat voorspringende gedeelte? De aanzet
van een gewelf? Vermoedelijk het overblijfsel van een draagsteen; want daar elders,
bijv. aan de verschillende zolderingen in den toren, fraai uitgevoerde consoles uit
de

de 16 eeuw voorkomen, mag men veilig aannemen dat ook het voorhuis zeker
rijker is bewerkt geweest dan nu het geval is, en dat boven de zeer eenvoudige
vlakke zoldering met vrije lompe balken, zich de vroegere moer- en kinderbinten
zullen bevinden, waarvan de eerste stellig op decoratief gebeeldhouwde karbeels
zullen gerust hebben.
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De beide muurankers in den gevel boven het portaal wettigen ten overvloede het
vermoeden dat eertijds een stel dwarsbinten de zoldering van het voorhuis zullen
hebben helpen dragen.
Ook ligt het voor de hand dat zich in deze hal een schouw zal bevonden hebben,
temeer daar in het hierboven gelegen vertrek een - zelfs zeer mooie - monumentale
schoorsteen staat en de rookgang dus aanwezig was.
Tegenwoordig ligt de hoofdtrap in den linker vleugel naast den ingang en deze
is blijkens de donker eikenhouten betimmering van de hooge opgaande lambriseering
de

omstreeks het midden van de 17 eeuw uitgevoerd.
En hoe fraai nu het inwendige van het huis nog is, zeer zeker zal het een aantal
meerdere schoone détails bevat hebben, welke door herhaalde veranderingen ten
slotte geheel verdwenen zijn en moet men om den oorspronkelijken toestand voor
den geest te roepen, helaas te veel zich op gissingen verlaten.
Ziet slechts de prachtig geciseleerde koperen deursloten op een der
bovenvertrekken, copieën van de zich in het paleis van Hampton-Court bevindende
origineelen, een geschenk van Koning Willem III, en met diens monogram versierd;
of de kunstig gesneden schoorsteenboezem met het Engelsche wapen en 's Konings
devies; dan laat het zich toch denken dat Zuylestein, een verblijf waar zoo vaak
vorstelijke personen toefden, op een onbekrompen ingericht interieur zal hebben
kunnen bogen, waarvan de deftige, geheel betimmerde eetzaal nu nog een kostelijk
voorbeeld geeft.
Moet de i n w e n d i g e inrichting dus door de verbeelding aangevuld worden,
u i t w e n d i g hebben de verschillende verbouwingen duidelijker gegevens
*)
achtergelaten.
Vindt gij het nu niet interessant, lezer, ook eens om het gebouw heen te loopen,
en met eenige aandacht de muren te bekijken? Dan zult gij de geschiedenis van
de veranderingen zonder veel moeite zelf uit de voegen der steenen en naden in
het metselwerk kunnen lezen.
Bij den genoemden linkervleugel, ter zijde van de stoep beginnend, vindt gij dat
deze blijkbaar het oudst is, en zal dagteekenen van den tijd der eerste vergrooting,
toen zich de behoefte aan een ruimer trappenhuis deed gevoelen, inplaats van den
nauwen, onaanzienlijken opgang in den toren.
Met den voorgevel is deze trapvleugel zoodanig verbonden, dat men aanvankelijk
aan een bijbouwing zou kunnen twijfelen. Naast den toren evenwel is de afscheiding
beter waar te nemen aan den goed-zichtbaren naad, terwijl men hoog in den zijmuur
van den toren duidelijk de sporen ontdekt van venster-openingen, die na den
aanbouw van den vleugel, natuurlijk haar beteekenis verliezend, dan ook
waarschijnlijk gelijktijdig zijn dichtgemetseld.
De toren zelf bestaat uit zeven, of zoo men die in het dak erbij wil tellen, uit negen
verdiepingen en is bekroond met een door leien gedekten peervormigen top, een
welbekend motief van onze Hollandsche raadhuis- en kerktorens.
De verdiepingen zijn uitwendig duidelijk gemarkeerd door zandsteenen lijsten,
en hebben kruisvensters door sierlijke ontlastingsbogen gedekt, terwijl een groot
aantal in voluutvorm gesmede muurankers aan de muren een prettige levendigheid
bijzetten.
Binnen den toren zijn alle draagbalken, waaraan deze ankers verbonden zijn van
knap gesneden eiken sleutelstukken voorzien, en het is verwonderlijk hoe zuiver,
*)

Zoover mij bekend is, bestaan er van dit bouwwerk geen opmetingen of nauwkeurige
teekeningen, welke natuurlijk over de al of niet juistheid van mijn vermoedens, die ik slechts
grondde op een vluchtige aanschouwing, eenige zekerheid zouden kunnen verschaffen. Ook
des bouwmeesters naam blijft in het duister.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

scherp en ongeschonden het snijwerk, hoe blank het hout zelf gebleven is, waar
het tegen rook, stof en sterk licht altijd is gevrijwaard geweest.
Een der zijden van den toren is, door een daartegen gebouwden, met ettelijke
ijzeren beugels voorzienen schoorsteen, jammerlijk ontsierd, terwijl een raam aan
de Westzijde, met den aanbouw van den Westelijken vleu-
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gel aan het huis, dus onbruikbaar geworden, in vroeger tijd schijnt dichtgemetseld
te zijn. Op den bovensten zolder vindt men nog de vensternis, dik onder de witkalk
verstopt en buiten zitten daar ter plaatse zelfs nog overblijfselen van het glas en het
lood die men zeker nimmer de moeite achtte om er eens bij te klimmen en ze te
verwijderen.
De volgende hoekvleugel, tusschen den toren en het achterhuis aangebracht, is
van een veel kleinere steensoort, niet in verband met de rest, en dateert dus
eveneens van een verbouwing.

ZUYLESTEIN. DE STOEP. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

De achtergevel van het kasteel, - die welke van den Utrechtschen weg te zien is
- waarvan de top nog met een fronton en een zittenden leeuw bekroond is, (die van
de meest overige trapgevels zijn verdwenen), en waaronder een gesmeed, met
twee pijlen doorschoten hart, voert twee achthoekige hangtorentjes, eveneens met
peervormige spitsen gedekt en door kraagsteenen gedragen.
Zoo ergens, dan is hierdoor het oorspronkelijk bestaan van één enkel
middengebouw ten duidelijkste bewezen, daar die beide torentjes natuurlijk als
h o e k t o r e n s dienst deden.
Scherp afgeteekende, tot bovenaan doorloopende rechte muurnaden, juist n a a s t
deze beide hoekmotieven bevestigen ten overvloede deze veronderstelling.
Het geheele westelijke gedeelte van het huis eindelijk moet dateeren uit den tijd
van Frederik Hendrik, heeft waarschijnlijk aanvankelijk uit één vleugel bestaan van
dezelfde grootte als die naast den toren, - op te maken uit de nog gemakkelijk te
herkennen sporen van vensteropeningen - en schijnt later opnieuw uitgebreid. De
genoemde eetzaal bevindt zich in dit gedeelte.
Intusschen zijn alle vensters in de twee
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hoofdverdiepingen blijkbaar in het laatst van de 17 , misschien pas in het begin
de

van de 18 eeuw vergroot en door hooge schuiframen vervangen, terwille waarvan
men de smaakvolle ontlastingsbogen met hun schoone sluitsteenen en guitige
mascarons, voor weinig oogelijke rechte togen heeft doen plaats maken en de
teekenende borstweringlijsten onderbroken.

ZUYLESTEIN. HET VOORHUIS. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Ook de dakvensters zijn veranderd; op sommige vindt men nog de oude vlugge
puntdaken; de meeste echter vertoonen een banale houten omlijsting en zijn plat
e

afgedekt, waarschijnlijk in het begin van de 19 eeuw zoodanig verminkt, uit welken
*)
tijd ook zeker wel de onaanzienlijke houten gootlijsten zullen dagteekenen.
en

Intact, d.w.z. van den oorspronkelijken 16 eeuwschen bouw overgebleven is
dus nog slechts de fraai gebeeldhouwde Renaissance omlijsting van het Portaal:
een ornamentaal fries met een drietal door kinderfiguurtjes gehouden wapenschilden,
dat door kloeke half-figuren wordt gedragen en met een fronton is gedekt.
De hoekbekroningen schijnen mij echter ook geschonden te zijn.
De meeste van de veranderingen aan het gebouw hebben blijkbaar reeds vóór
e

de 18 eeuw plaats gevonden.
Juist gedurende een groot deel van dat tijdvak woonden de bezitters van Zuylestein
in Engeland en werd het dus als landgoed min of meer verwaarloosd, zelfs verhuurd,
en was zoodoende, van vorstelijk lustverblijf tot huurwoning, wel zeer in aanzien
gedaald.
Dit heeft echter de goede zijde gehad dat het toen ontsnapt is aan te ingrijpende
veranderingen, welke het architectonisch hadden

*)

In 1828 werd Zuylestein van een nieuw dak met pannen voorzien, en in 1839... ‘eenigermate’
hersteld, zooals in een oude aanteekening wordt medegedeeld.
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kunnen schaden en waardoor dit sympatieke bouwwerk zeker zijn eigenaardig
e

16 -eeuwsch karakter onherstelbaar zou ingeboet hebben.
Op de koperprenten van Daniël Stoopendael, - waarvan een tweetal bij dit opstel
zijn gereproduceerd - komt het Huis Zuylestein dan ook voor, bijna volkomen in den
toestand waarin het nù is.
De grachten zijn daarop reeds verdwenen en men ziet daar ter plaatse plantsoenen
afgebeeld.
De omgeving evenwel is sedert meer veranderd.
Op de plaatjes ziet men het voorplein nog aan t w e e zijden met stalgebouwen
afgesloten en komen nog v i e r hoektorens voor, waarvan er nu reeds één opnieuw
door den tegenwoordigen eigenaar is opgebouwd.
In 1837 nog, schreef Mr. Robidé van der Aa in Oud-Nederland over Zuylestein:
‘... dat het inderdaad te bejammeren (was), dat dit aloude gebouw niet aan iemand
toebehoort, die het geregeld bewoont; het gaat nu gedurig van den eenen huurder
aan den anderen over, en wordt meestal slechts gedeeltelijk bewoond. Het is niet
voordeelig voor de instandhouding van zulke kasteelen, zoo de eigenaars in vreemde
landen hun verblijf houden’.
Welnu, dit moge het geval zijn geweest tijdens de vroegere bezitters; de Graaf
van Reede en van Athlone echter, die in 1830 in het bezit van Zuylestein was
gekomen en in 1842 meerderjarig werd verklaard, aanvaardde op dat tijdstip zelf
sten

het bestuur zijner goederen, en deed op den 25
April van dat jaar zijn intrede in
de heerlijkheid. Hij overleed echter het volgende jaar, Zuylestein nalatende aan zijn
zuster: Lady Elisabeth, bij wier dood in 1897 het slot het eigendom werd van Graaf
Godard Bentinck, Heer van Amerongen.
Het wordt thans door diens broeder, Graaf Charles, geregeld bewoond en men
kan nu zeker zijn, dat de beide Heeren Bentinck het gedenkwaardige Huis met
groote piëteit behandelen, en het voor min-oordeelkundige herstellingen of
verwaarloozing nù veilig is.
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En al zijn er nu geen andere redenen dan van aesthetische strekking, - misschien
zelfs eerder bedenkingen van hygiënischen aard er tegen, - toch zoude door den
aanleg van een slotgracht om het kasteel, hieraan zijn oude aspect grootendeels
teruggegeven worden en het architectonisch schoon er van nog oneindig winnen
wanneer het zich als weleer mocht spiegelen in het water, gevels en toren verdubbeid
in hoogte maar ook dubbel... schoon daar uit oprijzend!
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Van de waterpartij is tegenwoordig nog een kleine rechthoekige vijver overgebleven
vóór de oranjerie, en ter weerszijden waarvan nu de kweek- en moestuin en de
boomgaarden gelegen zijn.
Om het straks genoemde grasveld achter het huis, bloeien nu langs de muren
kostelijke struiken licht-blauwe riddersporen, campanula's, hoog-opgaande sierdistels,
en kleinere klimbloemen tegen het latwerk.
Een breed pad deelt het gazon in vier gelijke vakken.
Op de prent van Stoopendael prijken daar parterres-de-brôderie. Ook de verder-op,
westelijk van het huis gelegen tuin, was eveneens in geometrische versiering
aangelegd, grenzende aan de nu nog bestaande vaart: de breede buitengracht
welke de waterpartijen om het kasteel voedde. De tuinen zijn nog als vroeger buiten
de ommuring rondom door bosschen omgeven, waarvan een gedeelte, tengevolge
van den stervormigen aanleg der lanen het ‘Sterrebosch’ heet en waarheen groote
hekken naast het ‘Zomerhuis’ toegang geven.

ZUYLESTEIN. DE INRIJPOORT. FOTO MARIE BIJL, ASSEN.

Belangwekkend als de architectuur is, niet minder rijk aan afwisseling is de
geschiedenis van Zuylestein's bewoners.
Weliswaar ontbreken eenigszins betrouwbare gegevens over de stichting, en
de

nadere bizonderheden omtrent den toestand van het landgoed vóór de 16 eeuw,
en ook over de vroegste bewoners zijn de aanteekeningen verre van volledig.
In de archieven van Amerongen berust een lijst van bezitters van Zuylestein,
welke aanvangt met zekeren Wouter van Zulen, in 1382 aldaar gevestigd, aan wien
het goed zijn naam moet ontleenen. Zijn afstammelingen, - in de geslachtslijst alle
achtereenvolgens genoemd, maar naar mij voorkomt, in dit beknopt overzicht van
de

geen belang - behielden het slot tot het einde van de 15 eeuw. De laatste van
hen: Wouter van Zulen van Natewisch moest wegens schulden zijn bezitting
verkoopen welke nu overging aan Diederik van Bevervoorde.
Ook deze verkocht in 1516 het kasteel op zijn beurt aan den...
Erf-keukenmeester-van-het-Roomsche-rijk, van Seldeneck, in wiens geslacht het
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is gebleven tot het midden van de 16 eeuw. Inmiddels was het kasteel met
meerdere andere, in 1536 door de Staten als Riddermatig erkend.
*)
In 1549 het bezit geworden van Ernst van Nijenrode, kwam het na diens dood
in

*)

Daar de gedenksteen 1551 aanwijst voor den bouw van midden-gebouw en toren heeft dus
vermoedelijk Ernst van Nijenrode dit gedeelte voltooid.
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1558 aan zijn dochter Geertruid, gehuwd met Goert van Reede, den Heer van
Amerongen.
Dit kasteel ging bij Vrouwe van Reede's dood in 1605 aan haren zoon, Zuylestein
aan hare dochter Aleid over.
Lang genoot deze niet van haar bezit. De rijke erfdochter der van Reede's trad
in het huwelijk met eenen Engelschen kolonel, Thomas Wingfield, edelman zonder
fortuin, te gelijk met meerdere van zijne op avontuur beluste landgenooten, met
Leicester's leger naar Holland gekomen. Wingfield verkocht na zeer korten tijd, in
1611, aan den vermogenden Heer van Renesse, den Domproost van Utrecht,
Zuylestein voor slechts 10,000 gulden. Maar hiermede nam de Heer van Amerongen,
Aleid's broeder, geen genoegen; hij betwistte aan zijn zuster het recht, het landgoed
uit de familie te vervreemden en deed den nieuwen eigenaar een proces hierover
aan. Een levendige twist was hiervan het gevolg, nog aangewakkerd door geschillen
over de palen van het rechtsgebied van den Heer van Amerongen en den nieuwen
Heer van Zuylestein. Zoo hoog liepen de onaangenaamheden, dat de Staten van
Utrecht, zich verplicht zagen tusschen beide te komen en den twistenden te
gebieden: ‘zonder elkaar met woord of daad te beleedigen den loop van het
rechtsgeding in deze af te wachten, op poene van honderd dubbele gouden Nederl.
rijders.’
Bijna twintig jaren had die oneenigheid al geduurd toen de Stadhouder zelf er in
*)
1630, een einde aan maakte door de Heerlijkheid Zuylestein aan te koopen, terwijl
de Staten van Utrecht den Prins ook het ‘hooge rechtsgebied’ daarvan verleenden.
Intusschen bleek aan Frederik Hendrik spoedig, dat de uitgestrektheid van zijn
hoog rechtsgebied nauwelijks een voldoend aantal personen bevatte ter uitoefening
hiervan. Hij sloeg daarom den Staten voor hem de naburige heerlijkheid Leersum
te verkoopen en deze met Zuylestein te vereenigen, op welk voorstel door de Hoog
Mogende Heeren werd ingegaan, met het oog op: ‘'s Prinsen groote verdiensten’,
en Leersum diens eigendom werd en tot één heerlijkheid met Zuylestein verbonden.
Heel veel schijnt Frederik Hendrik toch niet op het kasteel vertoefd en het
voornamelijk als jachtslot gebruikt te hebben.
Slechts een tweetal bezoeken in 1635, en nog één ongeveer vier jaar later, zijn
in de kronieken van Zuylestein vermeld.
Inmiddels schijnt het huis in dien tusschentijd door verbouwingen belangrijk te
zijn vergroot.
Frederik Hendrik legateerde zijn landgoed aan zijnen natuurlijken zoon Frederik,
die daarop den naam Nassau-Zuylestein voerde.
Deze verbleef vrij geregeld op het kasteel, zette het verbouwingswerk voort, legde
de tuinen opnieuw aan, en bracht ook het inwendige in meer bewoonbaren staat,
dat, hoewel met de ingetogenheid van den protestantschen landedelman strookend,
toch eenigszins meer als vorstelijk verblijf werd ingericht toen zijn neef en vroegere
†)
pupil, de Koning-Stadhouder daar later menigmaal logeerde.
In 's Konings slaapvertrek, de bovenkamer waar wij straks die mooie deursloten
zagen, hangt thans nog voor den schouw een schoon schilderij van Mijtens: Prinses
Mary, de dochter van Karel I, Willem's moeder voorstellende.
In September 1658 bezocht de rondzwervende Koning van Engeland, Karel II,
Zuylestein, begeleid door drie van zijn getrouwen en één enkelen bediende. Maar
het verblijf schijnt van korten duur geweest te zijn, want toen dit bezoek, door den
Engelschen minister in den Haag, ter kennis van Cromwell was gebracht, werden
*)
†)

Voor f 35.000.
In het dorp Leersum draagt nu nog het logement den naam van: ‘King William’ en ziet men
het portret des konings op het vrij goed geschilderde uithangbord.
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de Staten-Generaal er van verwittigd en schijnt de ongelukkige balling van die zijde
een wenk gekregen te hebben om zich te verwijderen, wat zijn bloedverwant, de
Heer van Zuylestein, niet schijnt te hebben kunnen verhinderen.
Frederik van Nassau-Zuylestein sneuvelde in 1672 te Naarden in een aanval
tegen de Franschen.
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Zijn zoon Willem Hendrik was een intieme vriend van Koning Willem III, dien hij naar
Engeland volgde en door wien hij in 1695 in den Pairstand werd verheven als: Baron
of Enfield, Viscount Turnbridge, & Earl of Rochford.
Hij stierf op het kasteel Zuylestein in 1708.
De opvolgers van den Graaf van Rochford hielden zich meestal in Engeland op,
waar zij door aanhuwelijking landgoederen hadden in Suffolk en Essex en schijnen
naar het Hollandsche kasteel Zuylestein weinig te hebben omgezien, tot het in 1830
door erfenis gekomen is aan den jongen George Godart Henry, Graaf van Reede
en Athlone en Heer van Amerongen, die, zooals ik straks reeds vermeldde, slechts
zeer korten tijd het kasteel in zijn bezit had.
April, 1907.

W.J. LAQUY.

1787. PORTRETTEN VAN DE FAMILIE NELLESTEYN.

NASCHRIFT. Toevallig werd dezer dagen mijn aandacht gevestigd op een schilderij
van L a q u y . (Willem Joseph, geb. 1738, overl. 1798), voorstellende de portretten
van: ‘Jhr. C.J. van Nellesteyn en deszelfs huisvrouw, benevens vijf eerste kinderen.’
Dit stuk moet n.l. geschilderd zijn op het Huis Zuylestein in 1787.
Werkelijk herkent men achter de figuren de beide vazen welke nu nog de stoep
flankeeren en ziet men op den achtergrond den toren van Amerongen.
Het doek behoort tot de verzameling van den Heer G. Murray Bakker te
Amsterdam, die zoo welwillend is geweest het ter reproductie af te staan.
Juni, 1907.
K.S.
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Duitsche kunstnijverheid
naar aanleiding van de derde tentoonstelling van kunstnijverheid
te Dresden in 1906
door Jan Eisenlöffel
I.
Wanneer er t e g e n w o o r d i g over beeldende kunst geschreven of gesproken
wordt, dan wordt daarmee in 't algemeen bedoeld: schilderkunst. Schilderkunst is
(onder de beeldende kunsten) de kunst die in aanzien is, en 't is niet de
zoogenaamde dekoratieve schilderkunst, neen, die is weer een trapje lager in de
waardeering, maar ‘de hooge kunst’, de schilderijkunst, de kunst in lijsten. Over
schilderijen zijn vele boeken vol geschreven, tentoonstellingen na tentoonstellingen
worden er mee gevuld. 't Schijnt dat de t e g e n w o o r d i g e mensch alleen belang
stelt in schilderijen en daarvoor alleen zijn geld over heeft. Liever een schilderijtje
aan den wand dan een goed ameublement. En vooral in ons land, waar in deze
eeuw de schilderkunst zeer sterk bloeide, is dit achterstellen der andere beeldende
kunsten - de architectuur, de beeldhouwkunst en de kleinkunsten - bij de
schilderkunst haast algemeen.
Deze toestand wekt te meer verbazing wanneer wij naast deze schilderkunstglorie
een totaal verval van alle andere beeldende kunst zien, zelfs een zoo diep verval
als in de geschiedenis der kunsten niet is aan te wijzen. Het gezonde begrip van
architectuur is totaal verdwenen. Goed bouwen is een phrase. Er wordt niet meer
gebouwd door bouwmeesters, maar door een horde speculanten die van ‘het
schoone’ niet het minste begrip hebben. En de nijverheidskunsten, de kunstnijverheid,
de kunst om huisraad, meubels, in 't algemeen: gebruiksvoorwerpen, te maken, de
kunst waarin almede het mooiste in den loop der eeuwen gewrocht is, deze kunst
is eene totaal onbekende geworden. Wanneer er maar schilderijen langs de wanden
hangen, komt de rest er niet op aan.
de

De schilderkunst heeft in de 19 eeuw een buitengewonen bloei gekend. Tegelijk
daarmee zien wij gaandeweg verval in de architectuur en de nijverheidskunsten.
Na de Fransche koningstijlen en de Empire hebben de architectuur en de
kleinkunsten geen nieuwen eigen stijl voortgebracht. Alle daaraan voorafgaande
tijdperken kenmerken zich door een eigen, bij die tijden behoorende, bijzondere
wijze van vormgeving, van stemming, die op alles wat in zoo'n tijd door de menschen
gemaakt werd een eigenaardig stempel drukt, dat zich steeds onderscheidde van
de wijze van vormgeving van voorafgaande of komende tijdperken. Zoo kennen wij
een Romeinschen, Oud Christelijken, Romaanschen en Gothischen stijl, den stijl
der Italiaansche, Fransche en Duitsche Renaissance, den Rococo en den Empire
stijl.
Onderling zijn de gebouwen, het huisraad enz. in die verschillende stijlen gemaakt,
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden, hoewel een juiste scheiding tusschen
twee opeen volgende stijlen niet te maken is.
Een dergelijk, bepaald uitgesproken karakter is na de Empire uit de bouwkunst
en de kleinkunsten verdwenen. Noch de architectuur, noch de kleinkunsten hebben
de

een eigen bij de 19 eeuw behoorenden stijl gehad.
Na de Empire werden in Europa alle voorafgaande stijlen nog eens doorgewerkt
- Gothiek, Renaissance, Lodewijkstijlen, Empire - en een periode van stijlvermenging
en vooral van stijlvervalsching begon. In de meeste landen heeft deze periode weinig
belangrijks tot stand gebracht; hoewel den Franschen de roem toekomt de oude
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voorbeelden het meest getrouw en het best nagemaakt te hebben en de Engelschen
het best de vormen in overeenstemming wisten te brengen
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met de moderne eischen van hygiëne en bestemming.
In Frankrijk ontstond hoofdzakelijk een nieuwe Gothische stijl onder leiding van
Viollet-le-Duc en later een herleving der Rococo, welke stijl daar nooit geheel
verdwenen is.
Deze periode is daar nog niet geëindigd, de Fransche architectuur en
kunstnijverheid leent nog steeds zijn vormen van den Rococo-stijl, zelfs de
zoogenaamde moderne Fransche kunst is nog grootendeels opgebouwd uit motieven
ontleend uit dezen stijl.

PL. I. MARGARETHE JUNGE, DRESDEN. KAMERORGEL.

In Duitschland kwam na een korte romantische periode, die de Gothiek imiteerde,
de

de

een sterke wederopbloei der Renaissance van de 16 en 17 eeuw. De krachtigste
mannen van dien tijd waren Schinkel en vooral Godfried Semper.
Semper heeft grooten invloed op zijn tijd uitgeoefend, niet alleen in Duitschland,
vooral ook in Engeland en Oostenrijk, in welke beide landen hij langen tijd geleefd
heeft. De groote beteekenis van Gotfried Semper ligt meer in zijn theoretisch,
wetenschappelijk dan in zijn practisch werken. Zijn bouwwerken, o.a. de groote
schouwburg te Dresden, de beide keizerlijke musea aan den Ring te Weenen,
hoewel het beste wat die tijd kan aanwijzen, zijn opgebouwd uit elementen ontleend
aan vroegere stijlvormen en voor de ontwikkeling der bouwkunst van weinig
beteekenis. In zijn omvangrijk werk ‘Der Stil in den technischen und tektonischen
Künsten oder Praktische Aesthetik’ heeft hij voor het eerst het diepe verval waarin
zoowel bouwkunst als andere beeldende kunsten gezonken waren, aangetoond.
Door zijn uitgebreide kennis van de vroegere stijlen en de oude technieken was hij,
meer dan iemand anders in zijn tijd, in staat, de vele tekortkomingen aan te wijzen
der nieuwe materialen en werkwijzen. Het belangrijkst van zijn werk zijn de gedeelten
welke handelen over de praktische aesthetiek. Door dit werk is hij als de eerste
voorlooper van een nieuwe kunst te beschouwen. Eerst in onzen tijd vindt zijn werk
meer de erkenning die het zoo ruimschoots verdient.
En dit werk is als het ware het eenigste lichtpunt in dien tijd van zijn verschijnen.
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Werkelijk begrip van de eischen van materiaal, van de aesthetiek der kunstvormen
vinden wij slechts bij uitzondering. Dit gebrek aan eigen vindingskracht, aan eigen
stijlgevoel heeft tot het namaken en verkeerd toepassen van de kunst der vroegere
tijden gevoerd, en dat het zoo algemeen gebeurde, is wel het beste bewijs voor het
gebrek aan een eenigszins ontwikkeld gevoel voor kunst en het verval waartoe de
kunsten gekomen waren.
En dit verval is nog algemeen. Op iedere internationale tentoonstelling is dit te
constateeren. Het overgroote deel der fabrikanten die daar hun waren uitstallen, en
zoodoende het bewijs leveren dat daarnaar het groote publiek vraagt, werken ‘in
stijl.’
En hoe dit werken ‘in stijl’ door deze bedervers van den smaak des publieks
opgevat wordt, behoeft geen nadere beschrijving. Zoowel in de periode der
nieuw-Gothiek als in die der nieuw-Renaissance waren de decoratieve kunsten
eveneens zeer in verval en niet het minst in Duitschland. Den handwerkers ontbrak
de kunst; een eigenlijke kunstnijverheid was er nog niet.
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PL. II. BRUNO PAUL, BERLIJN. ONTVANGZAAL.
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Na het gelukkig einde van den oorlog van 1870 en de herstelling van het Duitsche
rijk werd het nationaal gevoel in Duitschland zeer versterkt. Dit deed ook zijn invloed
op de kunst gelden. Een ‘Heimatskunst’ moest er komen en deze ontleende haar
de

de

vormen aan de D u i t s c h e Renaissaince der 16 en 17 eeuw.
De eerste kunstnijverheidstentoonstelling werd in 1878 gehouden te München,
toen het voornaamste kunstcentrum van Duitschland. Zij gaf een duidelijk beeld van
den toestand waarin de kunstnijverheid in dien tijd verkeerde. ‘Unser Väter Werke’
met hun goede, oude Duitsche vormen, werden er als voorbeelden opgesteld met
de bedoeling aanknoopingspunten te geven voor het werk van den komenden tijd.
Het gevolg was een vlijtig werken met motieven uit Duitschlands artistiek verleden.
Verschillende werken met afbeeldìngen van het rijkst versierde huisraad uit vorige
eeuwen, voorzien van kunsthistorische gegevens, maakten de studie gemakkelijk.
Kunstnijverheid in den zin zooals wij dat nu kennen, was onbekend, het woord
beteekende toen zooveel als ‘antiquiteit.’
De tweede kunstnijverheidstentoonstelling, in 1888 eveneens te München
gehouden, liet de resultaten zien. Alle stijlen van de Gothiek tot Lodewijk XVI waren
nagemaakt en verhanseld, maar de gezonde kern der vaderen ontbrak en het
tentoongestelde werk was van een tot nog toe ongekende slapte en karakterloosheid.
De eenheid tusschen vorm en techniek, die bekoorlijke eigenschap van het werk
van vorige eeuwen, daarvan was hier geen spoor te zien. Het was het typische werk
uit een overgangstijd. De artistieke modellen behoorden aan het verleden, de
productiewijze aan het heden. Deze tentoonstelling was een groot fiasco, zij had
evenwel één groot nut: zij toonde het diepe verval van de toenmalige nijverheidskunst
in Duitschland. Goed handwerk was er niet, evenmin een goede industrie en het
bleek duidelijk dat de gevolgde weg niet de juiste was. Ondanks alle fiasco's, strijd
en de noodzakelijkheid van wat nieuws en beters, is deze stijlvervalschingsperiode
nog niet uit. ‘An allerhöchster Stelle’ wordt zij ook nog steeds in eere gehouden. Of
is de benoeming van Bruno Paul tot professor-directeur der Berlijnsche
kunstnijverheidschool het begin van de keizerlijke erkenning van de moderne
Duitsche kunstnijverheid? Overigens maakt de officieele bouwkunst in Duitschland
onder patronaat van den keizer nog steeds van staatsgebouwen, vooral in Berlijn,
suikerbakkersarchitectuur, zie bijv. den nieuwen Dom te Berlijn. Hoewel in de meeste
landen van Europa en Amerika, maar bovenal in Engeland, Holland, Oostenrijk en
Duitschland een krachtige beweging ten goede is ontstaan, worden de duurdere
huizen nog altijd gebouwd ‘in stijl.’ Nog altijd worden reeksen van zalen, kamers en
salons, ‘in stijl’ ingericht. Nog steeds verkoopen het meerendeel der winkels van
huisraad, meubels enz., ‘in stijl.’ Een wandeling door de winkelstraten is in dit opzicht
overtuigend maar nog meer bedroevend. Bedroevend omdat het ons toont dat wij
absoluut geen eigen stijl hebben, maar tevens ook omdat het ons toont hoe slecht
en onbegrepen die mooie, waardige oude vormen zijn gecopiëerd, en, dit is wel het
ergste, hoe algemeen de vraag van het publiek nog is naar het werk ‘in stijl’; hoe
weinig er nog begrepen wordt dat bouwen en inrichten ‘in stijl’ onzin is, hoe weinig
vraag er nog is naar wat beters, wat nieuws.
Eerst in de laatste tien jaren ontstond er een beweging van kunstenaars die
trachten de bouwkunst en de technische kunsten hun oude plaats in de rij der
kunsten weder te doen innemen.
Kunstnijverheid, nijverheidskunst is een nieuw begrip, zoowel het woord als de
zaak zelf zijn wat nieuws. Het begrip is eerst in de laatste helft der negentiende
eeuw ontstaan.
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In geen enkele oude kultuur wist men iets van kunstnijverheid, toch maakte men
steeds de zelfde soort gebruiksvoorwerpen die wij nu tot het gebied der
kunstnijverheid zouden rekenen.
Men noemde het toen eenvoudig ‘handwerk’ en rekende het niet tot ‘de kunst’
behoorende, hoewel een groot gedeelte naar onze opvatting tot het kunsthandwerk
behoort.
Wij zullen nu nagaan hoe deze nieuwe beweging zich in Duitschland ontwikkelde.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

162
De geschiedenis der moderne Duitsche kunstnijverheid laat zich het best schrijven
naar aanleiding der kunstnijverheidstentoonstellingen der laatste jaren. Deze
tentoonstellingen, gehouden zoowel in buitenland als binnenland, geven steeds een
volledig beeld van het streven en kunnen der Duitsche kunstnijveren, ze bieden
tevens een ongezochte gelegenheid het werk der verschillende artisten te vergelijken,
hetgeen het verkrijgen van een juist overzicht zeer gemakkelijk maakt.
Sedert de laatste, hiervoor vermelde, Münchener tentoonstelling zijn de
omstandigheden in Duitschland veel veranderd. Een onverwachte opleving der
industrie vermeerderde binnen korten tijd den nationalen welstand. Handel en
industrie bloeiden, er werd veel geld verdiend. Een nieuwe klasse van rijke bankiers
en fabrikanten ontstond en verlangde kunst, mettertijd ook moderne kunst. Kunst
in de huizen, kunst op straat, kunst in alles.
Tegelijk met den opbloei der industrie kreeg de kunstnijverheid een krachtige
herleving. De kunstenaars welke deze kunst beoefenden begrepen, dat zij zich niet
moesten afwenden van de machinale productiewijze, maar juist met deze
samenwerken.
De groote voorgangers der moderne kunstnijverheid, William Morris en Ruskin,
hebben een verwoeden strijd tegen de machinale productie gevoerd. In zijn
geschriften liet Morris niet na de machine aan te wijzen als een der oorzaken van
het verval der technische kunsten. Op de werkplaatsen, die onder leiding van Morris
stonden, werden uitsluitend de oude werkwijzen van het handwerk toegepast. Vooral
de textiel kunsten en de boekdruk- en bindkunst hebben veel aan het streven en
werken van Morris en zijn vrienden Burne Jones en Walter Crane te danken. Ik
geloof dat er nu nog in geen der hoofdsteden in een boekwinkel zooveel goed druken bindwerk te vinden is als in een gewonen Londenschen boekwinkel.
De invloed van Morris en zijn geestverwanten op de kunstnijverheid van overig
Europa is zeer groot geweest, zoodat het veel strijd gekost heeft voordat de Duitsche
kunstnijveren tot de erkenning kwamen, dat de machine een niet te verwerpen
bondgenoot kan zijn, een overtuiging die Morris en zijn vrienden zich niet konden
verwerven.
Toen de Duitsche kunstnijveren tot deze erkenning gekomen waren, was een
groot veld van arbeid voor hen geopend. Dat hun geen gemakkelijke taak wachtte,
is begrijpelijk. De opgaven waren nieuw, evenals vele der materialen en technieken.
Naast de bovengenoemde omstandigheid, den materieelen rijkdom, die den bloei
der kunstnijverheid mogelijk maakte, werd deze door een reeks andere invloeden
bevorderd. De kultuur van het Oosten heeft herhaaldelijk op die van Europa een
bevruchtenden invloed uitgeoefend, wanneer bij ons de drang naar nieuwe, frissche
vormen gevoeld werd.
Na de tijdperken van inwendig verval, heeft de kunst van het avondland steeds
geleend bij de Oostersche kunst, die (in zekeren zin) de wieg is geweest van alle
nieuwe Europeesche kunst. En het waren niet de groote werken der architectuur,
die de Europeesche artisten inspireerden, integendeel, de kleine, gemakkelijk
verplaatsbare dingen der kleinkunsten zijn de eigenlijke verbreiders van den
Oosterschen invloed geweest. De Grieksche handwerkers der achtste eeuw vóór
Christus kochten van Phoenicische handelaars Aziatische stoffen en bijouterieën
en maakten gebruik van de motieven die zij daarop vonden. Evenzoo ging het in
de middeleeuwen, toen de kruisvaarders, handelaars en pelgrims allerlei kleine
kunstvoorwerpen, émailles, ivoor-snijwerk, Arabische en Byzantijnsche weefsels,
naar hier meenamen, en deze van grooten invloed op de europeesche kunst van
dien tijd waren.
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En zoo is het nu ook gegaan; het was nu evenwel niet de kunst van Indië of
Klein-Azië, maar het was de kunst der Japanners. Het waren de genoegelijke
produkten der kleinkunsten, waarmede de Japanners op de wereld-tentoonstelling
van 1878 te Parijs de Europeesche artisten bekoorden. Die kleurige schotels en
sierlijke vazen, die gebakken potten en pannen en gegoten bronzen, alle van een
uitnemend handwerk, hielpen de Fransche, Duitsche, maar vooral de Engelsche
kunstenaars den goeden weg vinden uit den toestand van verwarring, waarin de
kunstnijverheid geraakt was.
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PL. III. BRUNO PAUL, BERLIJN. EETZAAL.
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De kort daarop in verschillende talen verschenen boeken over het leven en werken
der Japanners gaven een ruimer begrip van hun kunst. Hoewel de invloed van deze
geraffineerde kunst zeer groot geweest is, bepaalde zij zich hoofdzakelijk tot het
gebied der vlakversiering en kleine kunsten. De Japansche houtsnede vooral
inspireerde de schilders die later kunstnijveren zouden worden, terwijl het grootste
deel der moderne keramiek nog onder Japanschen invloed staat. De architectuur
en plastiek liet zij evenwel vrijwel onberoerd. Toch is deze invloed voor de Duitschers
maar van zeer tijdelijken aard geweest. Op de laatste Dresdener tentoonstelling
was er weinig van te bespeuren.
Een tweede invloed, van meer blijvenden aard, was die welke van Amerika en
Engeland uitging. 't Was alweer een tentoonstelling en wel die van Chicago in 1893.
Amerika mist alle traditie in de kunst. Alles is daar nieuw in dat meest moderne
cultuurland der wereld. De stoom en de electriciteit hebben er een ongeloofelijke
toepassing en volmaking gekregen. Het geheele leven is er ingericht op een wijze,
zooals wij dat in Europa, waar nog overal de traditie heerscht, niet kennen. Een
samenleving als de Amerikaansche stelt dan ook geheel andere eischen aan de
nijverheidskunsten dan de Europeesche.
De moderne kunst kan zich daar niet aan een traditie knoopen en deze vervolgen.
Zij moet, als 't ware, van voren af aan beginnen en zich aansluiten bij de heerschende
productiewijze. En in veel opzichten ís zij dan ook van voren afaan begonnen. Een
eigen nieuwen stijl heeft Amerika natuurlijk evenmin kunnen opbouwen als Europa,
omdat daarvoor de voorwaarden in onze samenleving niet aanwezig zijn. Ook in
Amerika vinden wij nog afhankelijkheid van oude stijlvormen. Maar het was Europa
in één ding vooruit. Het was niet zoo aangewezen op de vroegere stijlvormen als
Europa, waar deze vormen ontstaan zijn en thuis hoorden. Wat Amerika kende en
begreep en wat Europa leerde, dat was dat men kunstnijverheid moet aanpassen
aan de eischen der techniek en der praktische en hygienische doelmatigheid. Het
Amerikaansche huisraad kenmerkte zich door zijn sober, eenvoudig en in hooge
mate praktisch karakter. Wilhelm Bode zegt van de Amerikaansche kunstnijverheid
zooals hij het zag op bovengenoemde tentoonstelling: ‘Weil die Amerikanischen
Möbel so praktisch sind, weil ihre Silberservice, ihre Eisenarbeiten u.s.w. so
zweckmässig sind, darum erscheinen sie uns so schön, darum sind sie so schön.
In keiner anderen Zeit und in keinem anderen Lande hat man es verstanden, dem
Körper in jeder Lage die richtige Unterstützung, die angenehme Erholung zu
gewähren. Das is das erste Erfordernis für jeden Amerikanischen Stuhl, vom
Arbeitersessel bis zum Schaukelstuhl; danach richtet sich die Konstruction, richtet
sich seine Form, welche dem Zweck entsprechend ebenso mannigfach als originel
*)
gestaltet ist.’ Deze uitnemende eigenschappen van het Amerikaansche huisraad
hebben de Europeesche kunstnijverheid met nieuwe goede gedachten verrijkt.
Daarnaast hebben het uitstekende handwerk van William Morris en Walter Crane
en de geschriften van Ruskin, later de eenvoudige gezelligheid van de Engelsche
landhuizen, op de Duitsche kunstnijverheid en interieur-kunst gunstig gewerkt. Zij
hadden een doelmatige kamerinrichting en een eenvoudigen vorm van het huisraad
tengevolge, een die paste bij onze eischen gesteld aan hygiene en doelmatigheid.
Ook bij ons is de invloed van den Engelsch-Amerikaanschen cottagestijl merkbaar.
Een wandeling door het Gooi, Bloemendaal en Aardenhout levert daarvoor menig
bewijs.
Een invloed van later tijd ging uit van het werk der ingenieurs, van de producten
der moderne industrie.
*)

Zie Wilhelm Bode ‘Kunst und Kunstgewerbe. Dr. Heinrich Pudor Sezessionstil und modernes
Kunstgewerbe.’
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Een invloed dus, die een gevolg is van de economische verhoudingen van dezen
tijd. Het gieten van materialen heeft in onzen tijd een toepassing gekregen als in
geen tijd te voren. Hoofdzakelijk het gieten van metalen ten dienste der industrie is
een aparte nieuwe techniek geworden die onafscheidelijk bij de hedendaagsche
vorm van samenleving behoort. Wij kunnen gerust onze eeuw de eeuw van het
metaal, van het gieten noemen.
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In de geweldige machinehal van de Dusseldörfer tentoonstelling in 1904 waren
uitgestald: machines, deelen van slagschepen en meer dergelijke zuiver moderne
industrie-produkten, die in hun wetenschappelijk geconstrueerd samenstel een
bijzondere schoonheid van lijn en verhoudingen vertoonen. Het eigenaardig mooi
dat deze vormen kenmerkt is nog negatief, d.w.z. het is niet door den bewusten wil
van een kunstenaar tot stand gebracht. Die vormen zijn nog niet ‘künstlerisch’
verwerkt, maar ik ben overtuigd dat zij mede de belangrijkste bouwstoffen zullen
leveren voor de kunst der twintigste eeuw. Bij veel artisten is deze invloed al
merkbaar, en wij zullen gelegenheid hebben er voorbeelden van te zien.
Duitschland is door zijn economischen bloei en zijn rijkdom, zijn veelzijdige industrie
en zijn groote energie bij voorkeur het land waar de moderne kunst (ik gebruik hier
het woord ‘kunst’ bij gebrek aan beter; kunstwerken in de volle beteekenis van het
woord, zooals de Gothiek en Renaissance tijdperken hebben voortgebracht, heeft
de moderne Duitsche kunstnijverheid nog niet aan te wijzen) waar de moderne kunst
zich gunstig ontwikkelen kan en de verschillende opgaven, die op kunstindustrieel
gebied in den loop der laatste jaren zijn ontstaan uit de cultuur- en economische
verhoudingen nader tot hun oplossing te brengen.
Deze opgaven hebben voor een groot deel betrekking op het uitgebreide gebied
der kunstindustrie: de verhouding van het h a n d w e r k en de k u n s t i n d u s t r i e .
Op de vraag welke plaats de industrie en welke plaats het handwerk toekomt bij het
hedendaagsche productie-proces. Op het toepassen van nieuwe technieken en
materialen, waarvan verschillende door hun nieuwe bewerking of samenstel een
eigen vormenschoon noodig hebben.
De groote belangstelling en medewerking van fabrikanten doet verwachten, dat
er getracht wordt met goed fabriekswerk op de markt te komen, dat geheel of voor
het grootste deel machinaal tot stand is gekomen. Een poging dus om een beter
m a s s a - p r o d u k t op de thans eenig mogelijke wijze van productie, de machinale,
te krijgen. Mijns inziens een der belangrijkste opgaven, die de moderne
kunstnijverheid heeft. Het massa-produkt is in alle landen slecht, maar het Duitsche,
dat tot devies schijnt te hebben: ‘billig, aber slecht’, is er wel het ongunstigste
voorbeeld van.
Eerst toen de kunstenaars zich met de industrie bemoeiden is in dezen toestand
na veel strijd aanmerkelijk verbetering gekomen. De fabrikanten wilden aanvankelijk
niets weten van nieuwe modellen, het was hun veel voordeeliger met de oude
vormen verder te werken; dit toch spaarde hun de kosten die het maken van nieuwe
vormen noodwendig meebracht.
Op iedere tentoonstelling, waar Duitsche kunstnijverheid te zien is, komt deze
vollediger en beter voor den dag. Geen tak der industrie of een artist heeft zich er
in verdiept en er van trachten te maken wat er van te maken is. Op de Parijsche
wereldtentoonstelling bleek reeds dat de Germaansche volken beter werkten dan
de Gallische. Wij kunnen nu gerust zeggen dat Duitschland bovenaan staat. Dit
geldt niet zoozeer voor het bereikte resultaat, dan wel voor de veelzijdigheid der
toepassing en de omvangrijkheid der beweging. Dìt bleek ook overtuigend op de
laatste Dresdener tentoonstelling. Een aanmerkelijke verbetering in de met de
machine gemaakte producten was daar te constateeren. Op tentoonstellingen
voorafgaande aan deze, waren het altijd de fabrikanten die de tentoonstelling
inrichtten. Dit gebeurde dan zoo reclame-achtig mogelijk. De Commissie van de
laatste tentoonstelling heeft met dat algemeen gebruikelijk principe gebroken. Deze
expositie moest er een van kunst zijn, zij moest gemaakt worden door artisten en
niet door fabrikanten.
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De plaatsruimte werd aangewezen aan een artist, en deze verzekerde zich de
hulp van een fabrikant of van een handwerker, die het meest geschikt was zijn werk
uit te voeren. Tot nog toe huurde een fabrikant een plaatsruimte, die hij zoo
reclame-achtig mogelijk met zijn waren vulde en met het werk van een of ander
artist. De naam van den artist bleef dan meestal onbekend. Het doet er
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natuurlijk niets toe of een stoel of een trekpot door Jan, Piet of Klaas ontworpen of
gemaakt is, maar 't is noodig gebleken, dat de namen van de ontwerpers bekend
werden om daardoor ten minste eenigszins den enormen, artistieken diefstal tegen
te gaan, waaraan de kunstnijveren in Duitschland en nog meer bij ons blootstaan.
Duitschland heeft reeds lang een wet op den artistieken eigendom. Bij ons is het
geestelijk werk nog steeds gemeengoed, kunnen fabrikanten de met zorg en talent
uitgedachte en gemaakte modellen naar hun eigen inzichten gebruiken, en hoe
deze heeren van deze wetteloozen toestand gebruik maken, blijkt wel het duidelijkst
uit de wanstaltige knoeisels waarmede zij de markt overstroomen, en waaruit je met
moeite een mooi ontwerp van een der weinige kunstnijveren haalt.
Hoe steviger de positie van den ontwerper is, hoe beter hij zich tegenover den
fabrikant kan staande houden en zijn wil doen gelden. Want helaas, deze beiden,
die elkaar zoo noodig hebben bij het tot stand komen van een goed produkt, staan
in de meeste gevallen vijandig tegenover elkander. De fabrikant (natuurlijk in het
algemeen gesproken; in Duitschland zijn enkele loffelijke uitzonderingen en in
Engeland en Amerika lijkt mij deze toestand veel beter) de fabrikant wil geld
verdienen en het kan hem betrekkelijk weinig schelen w a t hij maakt, als 't maar
verkoopbaar is. Hij wil liever een surrogaat gebruiken dan echt materiaal, als dit
voordeeliger is; het is hem onverschillig of het stuk werk behoorlijk gewicht heeft,
terwijl de artist zijn werk uitgevoerd wil hebben in eerlijk materiaal, solide afgewerkt
en van voldoend gewicht.
Deze hoogst belangrijke kwestie is nog niet tot een bevredigende oplossing
gekomen. Moeten voortbrenger en artistiek ontwerper in één persoon vereenigd
zijn, zooals het vroeger in den gildentijd was? Het komt mij voor, dat bij het
uitgebreide van ieders werkkring en vooral bij de vele opgaven aan een tegenwoordig
kunstnijvere gesteld, welke al zijn energie en krachten vergen, een vereeniging van
beiden onmogelijk is.
Ik spreek hier alleen van werk ontworpen
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voor de machine, voor massa-productie, voor het tot stand komen waarvan een zoo
groot mogelijke en zoo economisch mogelijk ingerichte en geleide fabriek noodig
is. Bij het maken van ‘chefs d'oeuvre’, werkstukken, waarvoor groote sommen
betaald worden, is de zaak geheel anders of minder ingewikkeld.
Daar zal 't geen enkelen kunstnijvere of ontwerper, die het genoegelijke van 't
zelfwerken en de intieme schoonheid van een door een gevoelig en knap
handwerksman vervaardigd werkstuk kent, in den zin komen een machine te
gebruiken, maar hij zal de gelegenheid dankbaar aanpakken om de edelste metalen
en de mooiste technieken te gebruiken. Hier heeft hij geen fabrikant noodig, maar
werkt met twee of drie man, hoe minder, hoe beter.
In vergelijking met de Duitsche hebben de Hollandsche kunstnijveren het in de
laatste bedoelde wijze van werken verder gebracht dan deze. De beste der
Hollandsche nijverheids- of sierkunstenaars, Dijsselhof, Theo Nieuwenhuis en Lion
Cachet, werken uitsluitend op deze manier en kunnen werk toonen zooals geen
enkele Duitsche kunstnijvere in staat is te maken. Duitschland daarentegen geeft
aan zijn kunstnijveren elke denkbare opgaaf. Elk nieuw materiaal en techniek kan
toegepast en geprobeerd worden. Er is altijd wel een fabrikant te vinden die zijn
medewerking verleent, en bij de finantiëele ondersteuning die van buitenaf aan de
jonge beweging gegeven wordt, moet er wat goeds uit groeien; op elke tentoonstelling
wordt dit ook duidelijker. Er wordt daar wat voor de kunst gedaan. Wanneer je de
sommen berekent die bijv. voor de laatste Dresdener tentoonstelling besteed zijn
en van de kapitalen hoort waarover daar speciale kunstnijverheidszaken beschikken,
zooals de Dresdener en Münchener Werkstätte waarvan de laatste alleen een filiaal
te Bremen heeft kunnen stichten, dat uitsluitend bestaat van het inrichten van de
stoomschepen der Bremer Loyd. Wanneer je als Hollandsch kunstnijvere van al
deze dingen hoort dan is het om jaloersch te worden op je buurman, die in zooveel
gelukkiger omstandigheden verkeert.
De Duitsche gegoede standen toonen meer
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belangstelling in de nieuwe beweging dan de onze. Het zal wel voor een deel mode
zijn dat hen de moderne kunstnijverheid doet koopen, maar wat doet dat er toe. Er
is daar gelegenheid om te werken en die gelegenheid ontbreekt bij ons. Het ideaal
der rijke Hollanders is nog steeds bouwen ‘in stijl’ en ‘inrichten in stijl.’ Nog al te veel
maken zij van hun huis een stalenkaart van de verschillende stijlen of, en dit is nog
erger, zij stellen zich tevreden met een groc der moderne kunst en wenschen iets
wat nog niet vertoond is. Wie van de Hollanders krijgt eens een royale gelegenheid
te toonen wat hij kan? 't Mag bij ons nooit meer dan twee of drie dubbeltjes kosten,
bij wijze van spreken, en de hoogstzeldzame gelegenheid dat er eens een flinke
opgaaf is, gaat zij nog aan buitenlanders, terwijl onder de Hollandsche artisten de
beste krachten schuilen, wat vooral Duitschland en Zwitserland erkennen door
verscheidene der Hollandsche kunstnijveren een vruchtbaren werkkring te
verschaffen.
De sierkunstenaars in Duitschland beginnen langzamerhand een erkende klasse
te worden, zooals geleerden en officieren dat reeds zijn. Zij hebben stem in alles
wat hun werk en de exploitatie daarvan betreft en van dit medezeggingschap laat
de tentoonstelling te Dresden de goede resultaten zien.
De laatste kunstnijverheidstentoonstelling te Dresden gaf uitstekend te zien hoe
de stand der Duitsche kunstnijverheid tegenwoordig was.
Deze tentoonstelling was wel de grootste nationale kunstnijverheidstentoonstelling
die ooit gehouden is. Zij omvatte alles wat tot het gebied der kleinkunsten behoort
en heeft zooveel mogelijk de meest voorkomende vragen der architectuur trachten
op te lossen. Te gelijk met deze was ook te Nürnberg een ‘Landesausstellung’ waar
eveneens de Beijersche kunstnijverheid ruim vertegenwoordigd was.
En bij het bezoeken dier beide exposities, vooral van die te Dresden, kreeg men
eerbied voor wat tot stand is gebracht. De meeste Duitsche steden exposeerden te
Dresden, waardoor de in die steden wonende kunstenaars gelegenheid kregen hun
werk te toonen. Er waren niet minder dan twee honderd vijftig interieurs die aan
iedere opgaaf beantwoorden. Hiermede is men zeer praktisch te werk gegaan. De
steden en vereenigingen welke meededen, bestelden een of meer interieurs, de
steden zalen voor hun raadhuis en spaarbank, de vereenigingen voor hun
vergaderzaal. De meeste dezer interieurs werden dan ook, na afloop der expositie,
in het voor hen bestemde gebouw geplaatst. Deze wijze van exposeeren heeft
Duitschland reeds jaren lang toegepast en zij verdient nagevolgd te worden, want
op deze wijze is het mogelijk met weinig middelen en kosten op een tentoonstelling
waardig voor den dag te komen.
Op deze tentoonstelling bleek ook, en dit is vooral voor de Duitsche kunstnijverheid
een zeer verblijdend verschijnsel, de enorme kapitalen die zij voor haar zaak heeft
weten te winnen en de steun die zij zich verzekerd heeft van verschillende corporaties
die in 't algemeen niet van conservatieve neigingen zijn vrij te pleiten.
Laat onze stadsbesturen, directeuren van stoomvaartmaatschappijen en andere
maatschappijen eens een voorbeeld nemen aan hun Duitsche collega's en bij
gelegenheid ook eens toonen dat zij belangstellen in den jonge
kunstnijverheidsbeweging. Wij zouden het hier heusch niet slechter maken dan
onze Duitsche collega's.
Ik ken geen stoomboot van een der Hollandsche maatschappijen wier salons,
eet- en conversatie-zalen iets anders en beters vertoonen dan verslapte Hollandsche
Renaissance of een Lodewijkstijl, geen modern stadhuis of ander stedelijk gebouw
waarvan de vergaderzalen geen uitstallingen zijn van smakeloosheid.
Op de laatste tentoonstelling trof vooral ook de echtheid van materiaal en de
deugdelijkheid van bewerking, die vrijwel het grootste deel van het werk kenmerkten.
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Hiermede vooral heeft Duitschland een groote stap in de goede richting gedaan.
Nog voor weinige jaren stond het Duitsche fabrieksproduct bovenaan waar het gold
het gebruiken van surrogaten en slechte technische afwerking. Tegelijk met de
moderne industrie, de ontwikkeling der schei- en natuurkunde
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met hun ongekenden overvloed van middelen, heeft het maken en toepassen van
surrogaten een enormen omvang gekregen. De vervalsching begon in de architectuur
in den vorm van stuc. Zelfs voor het betrekkelijk goedkoope hout, waar het gebruikt
wordt voor intarcia, vond men surrogaat. Brons werd vervangen door een zinkgietsel,
gegoten in creus. Dit mengsel, dat wit van kleur is, giet gemakkelijk, kost minder
aan arbeidsloon en materiaal; wanneer het gegoten, gebronsd of verroodkoperd
wordt ziet het er net zoo uit als echt brons en het in kunstzalen ongeschoolde en
goedgeloovige publiek, dat voor kunst weinig over heeft, is verheugd voor weinig
geld een bronsje te hebben. De ontwikkeling der kunstbronsgieterij wordt hierdoor
belemmerd, ja zelfs onmogelijk gemaakt.
Het zou een nuttige, ja noodzakelijke arbeid zijn eens een boekje te schrijven
over alle m a t e r i a a l v e r v a l s c h i n g e n in de kunstindustrie, waarvan het publiek
de dupe is.
De kunst die in onzen tijd het allerminst begrepen wordt, is wel de bouwkunst.
Ja, men zou zich, afgaande op het bouwen, dat wij dagelijks om ons heen zien,
gaan afvragen of de architectuur wel tot de schoone kunsten behoort.
De oude, in alle tijden geldende waarheid, dat de architectuur de moeder van alle
kunsten is, bestaat niet meer voor onze eeuw. In alle kunstperioden, voorafgaande
aan de onze, waren de beeldende kunsten, de schilderkunst, de beeldhouwkunst
en de verschillende kleinkunsten, timmeren, smeden, weven, glasbranden, van de
bouwkunst afhankelijk, had deze de leiding. Wij behoeven ons de werken der groote
bloeitijdperken der bouwkunst, de Grieksche, Romeinsche, Christelijke, maar te
herinneren om te zien hoe waar en van zelf sprekend dit was. Het schilderwerk was
wandschildering, het beeldhouwwerk versiering der architectuur, beiden
onafscheidelijk daarvan.

PL. VI. ERICH KLEINHEMPEL, DRESDEN. FEESTZAAL UIT BERKENHOUT.

Van dezen innigen band tusschen bouwkunst en de andere kunsten is in onzen
tijd niets te bemerken. De verschillende kunsten zijn gescheiden, zij zijn individueel
geworden.
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Een algemeene grondgedachte, een eenheid in werken ontbreekt.
Treft ons de verwildering waarin de tegenwoordige kerk- en stadhuisbouw verkeert,
een dagelijks wederkeerende ergernis geven de huizen waarin wij gedwongen zijn
zelf te wonen.
Ieder, die om de een of andere reden genoodzaakt is in een groote stad te wonen,
verkeert in de onmogelijkheid een eenigszins fatsoenlijk huis te krijgen. Wij moeten
leven in pakhuizen, waar alles wat maar in de verste verte naar eenigen goeden
smaak zweemt, zorgvuldig is buitengehouden. De kamers zijn zonder onderscheid
slecht van proportie, het schilderwerk van een grauwe, viezige kleur, de
schoorsteenmantel doodzwart en versierd met gouden ornamenten, griezelig van
leelijkheid, en, om dit alles toch heel goed te laten zien, de ramen veel te groot en
buiten alle proportie, zoodat veel licht in de kamer komt en groote gordijnen noodig
zijn om een eenigszins prettigen rustigen toon in de kamer te krijgen. Daarenboven
is alles slecht gemetseld en getimmerd, zoodat het overal tocht.
Een reisje naar het eenvoudigste stadje, dat een deel van zijn oude karakter
behouden heeft, is dan ook voor een eenigszins gevoelig stadsmensch een ware
e

verkwikking in dit opzicht. Zien wij een gewoon burgermanshuis uit de 18 eeuw,
dan treft en ontroert ons de rustige zekerheid waarmede het gebouwd en versierd
en de liefde en phantasie waarmede het tot in de kleinste onderdeelen behandeld
is.
Enkhuizen is wel een der vele plaatsjes van ons land waar in dit opzicht veel te
genieten valt. Ieder huis schijnt ons dáár een kunstwerk toe. De architecten die hier
bouwden waren evenveel schilder als architect. Bij zoo'n bezoek zet de tegenstelling
de afzichtelijke leelijkheid van onze steden in het volle licht.
Zoo is de toestand in het algemeen. Maar ook hier zijn eenige weinige pioniers
in de goede richting aan het werk.
Heeft de bouwkunst der middeleeuwen haar schoonste scheppingen gemaakt in
gebouwen ten dienste der kerk, de renaissance- en de Lodewijk-stijlen in hoofdzaak
ten dienste der vorsten en edelen, de bouwkunst der twintigste eeuw heeft in
hoofdzaak andere opgaven, en wel de gebouwen ten dienste van het algemeen
nut, de spoorwegstations, tentoonstellingsgebouwen, markthallen, warenhuizen en
de étage-woning. Daarnaast de klein-burgerlijke woning, het landhuis, de villa. Deze
laatste opgaaf is een zeer urgente geworden bij de groote trek der gegoede burgerij
naar buiten en het gemakkelijk verkeer met de steden. De eerstgenoemde gebouwen
zijn ontstaan uit de eischen van het moderne leven, zij hebben dan ook een beslist
modern type, een type dat in geen der voorafgaande tijdperken mogelijk geweest
is. De negentiende eeuw leverde twee nieuwe, tot dien tijd onbekende bouwstoffen,
n.l. ijzer en glas. Al eeuwen tevoren werden beide gebruikt, maar nooit in die
geweldige hoeveelheid en het ijzer nooit als constructief onderdeel, zooals dat nu
het geval is.
Engeland heeft met het bouwen van het Crystalpalace hierin den weg gewezen.
Dit merkwaardige gebouw werd door een tuinman, de later geadelde Joseph Paxton,
geconstrueerd. De inrichting van zijn broeikassen deed hem het groote nut inzien
van ijzer en glas als middel om een overkapping te maken. Het bouwen van het
Crystalpalace heeft den weg gebaand tot de nieuwe architectuur-verschijning, de
ruim gewelfde ijzerhal. Vooral bij den bouw der wereldtentoonstellingen heeft zij
veelvuldige toepassing gevonden. Frankrijk heeft het voor zijn vele tentoonstellingen
gebruikt. De architect Labrousse gebruikte ijzer en glas in ruime mate voor zijn
bibliotheek St. Geneviève en de Nationale Bibliotheek, zoodat Frankrijk op dit gebied
langen tijd de leiding had. Het glanspunt op het gebied der ijzer-constructie bereikte
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men in 1889, toen voor de wereld-tentoonstelling de reusachtige machinehal en de
Eifeltoren gebouwd werden.
IJzer en glas vonden als bouwstoffen een nieuwe toepassing bij den bouw der
groote warenhuizen en wel in de eerste plaats in Duitschland.
De bouw van deze kolossale magazijnen, die als het ideaal van een verkoophuis
te beschouwen zijn, heeft als een uiting van
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het moderne leven een groote toekomst. Duitschland staat op dit gebied vooraan.
Berlijn bezit in zijn Wertheim-warenhaus, gebouwd door den architect Messel, wel
het beste voorbeeld van deze moderne architectuur. Het gebouw is niet, zooals de
Fransche en Engelsche warenhuizen, in een of anderen ouden stijl opgetrokken,
maar het is eenvoudig, rationeel, van steen, glas en ijzer in elkaar gezet
Deze materialen zijn niet overtrokken met ornamenten in stuc, zooals de gewoonte
was, maar het steen is steen en het ijzer is ijzer gebleven. Deze architect heeft den
bouw van warenhuizen een heel eind in de goede richting gebracht Al is dus de
bouw van Messel een hoogst belangrijke verschijning in de moderne architectuur,
deze soort moderne bouwwerken is evenwel nog van te jongen datum en heeft nog
te weinig traditie om nu reeds schoonheid te kunnen voortbrengen.
De bouw van landhuizen en villa's nam de laatste tientallen jaren sterk toe en
opende den architect een mooi en vruchtbaar veld van werken. De gegevens zijn
buiten zooveel mooier dan in de stad. Buiten wordt doorgaans een vrijstaand huis
gebouwd, terwijl het in de stad meestal een in de rij wordt. Daarbij werkt het
overvloedig geboomte buiten sterk mee een mooi harmonisch g e h e e l te krijgen.
Het beste wat de architectuur van onzen tijd dan ook heeft aan te wijzen is de
villabouw. Waren een tien, twintig jaar geleden de omstreken van Haarlem en 't
Gooi nog duin, bosch en heiland, beide streken zijn nu uitgestrekte villaparken
geworden waar verscheiden zeer goede voorbeelden van landelijke bouwkunst zijn
aan te wijzen. Zeer zeker zijn deze tegenover de massa smakeloosheid die ook het
buitenhuis in het algemeen kenmerkt, in de minderheid. De meeste eigenaars van
villa's willen hun huis meer doen schijnen dan het is, in het algemeen zit er te veel
aan, vandaar het parvenu-achtige wat het buitenhuis zoo ongenietbaar maakt. De
moderne landhuizenbouw is in Engeland begonnen, waar deze architectuur een
direct aanknoopingspunt vond met de oude landhuizen van vroegere perioden.
De Engelsche cottage-stijl met Baillie Scott, Voysey en Lethaby aan het hoofd,
heeft de beste landelijke architectuur voortgebracht en ons in Europa, vooral in
Duitschland en Holland, de juiste richting aangewezen.
In Duitschland heeft de parkaanleg en villabouw een grooten omvang genomen.
Het Grunewald bij Berlijn heeft reeds weer 'n goed voorbeeld aan te wijzen. Plaat
VII geeft een afbeelding te zien van een klein houten landhuis, gebouwd door den
architect Wilhelm Lossow. Het is in zijn stevige constructie en eenvoudige indeeling
een aardig geheel geworden. Inwendig heeft het een groote kamer met aan beide
zijden een kleiner, uitgebouwd vertrekje, waar, in het eene, een flink buffet
aangebracht, in het andere een boekenkast en plaats voor berging is. Het huisje
stond aan den mooien vijver van het park waar deze, bovengenoemde,
tentoonstelling gehouden werd. In dat zelfde park bouwde Oswin Hempel, een der
meest bekende der jongere Dresdener architecten, een villa, omgeven door een
bloementuin.
De opgaaf luidde om voor een zeer geringe som een behoorlijke villa te bouwen.
Deze opgaaf is vrijwel mislukt. Wel is de aangegeven som niet te boven gegaan,
maar de architect heeft te veel willen geven voor zijn geld. En dit lijkt mij de fout van
den geheelen Duitschen moderne villabouw, zij is niet eenvoudig genoeg, er is te
veel werk aan ongemotiveerde versiering besteed. De Engelschen zijn hier nog
steeds de baas.
Een beter voorbeeld van landelijke architectuur geeft plaat VIII te zien, dat in zijn
gezellig landelijk karakter zeer geslaagd is. 't Is een ongeveer rechthoekig pleintje,
ingesloten door een vijftal huizen, alle lichtgeel gekleurd, waartegen de groene
luiken vroolijk uitkomen, en met heldere roode pannen bedekt. Het geheel was flink
begroeid, wat niet weinig de landelijkheid verhoogde. Op het midden stond een
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aardige pomp, versierd met beeldhouwwerk. Het pleintje had iets van de intimiteit
en rust der oude dorpspleinen. Het was eveneens gebouwd op de laatste Duitsche
Kunstnijverheidstentoonstelling.
Een groep van landelijke bouwkunst die in de laatste jaren goede en mooie
resultaten heeft opgeleverd is door den bouw der scholen voor
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kleine gemeenten gevormd. Op bovengenoemd pleintje was een model van een
landelijke school gebouwd. Het is afgebeeld op plaat VIII, het gebouwtje op den
achtergrond met den toren. Dit was de school bestemd voor de gemeente Neu-Eibau
in den Ober-Lausitz, naar plannen van den architect Ernst Kühn te Dresden gebouwd.
Deze bouw werd mogelijk gemaakt door de finantieele ondersteuning van het
Koninklijk ministerie ‘des Kultus’ en van openbaar onderwijs. Ik wijs er even op dat
het hier het ministerie is dat breekt met de gewone sleur en den modernen
architecten een benijdenswaardige opdracht geeft.

PL. VII. WILHELM LOSSOW. HOUTEN LANDHUIS.

Door de groote houten poort, die met gekleurd houtsnijwerk versierd is, komen
wij in een flinke, breede gang, waar goed zichtbaar zijn uitgestald: enkele opgezette
beesten, de voornaamste paddestoelen, die in den omtrek te vinden zijn, mineralen
en in miniatuur de wijze, waarop eenige dagelijks voorkomende gebruiksartikelen,
als aardewerk en dergelijke, tot stand komen. De kinderen hebben daardoor steeds
een ongezochte gelegenheid deze dingen te bekijken.
Het is het type van een ideale dorpschool-inrichting en heeft 2 lokalen, die ruim
gebouwd en frisch ingericht zijn, met geel geöliede model-schoolbanken. Er is vooral
gezorgd alles hygiënisch, praktisch en eenvoudig te maken en deze eischen zijn
de architectuur zeer ten goede gekomen. Wat bloemetjes en een goudvisschenkom
voor de breede vensters brengen vroolijkheid. Er waren in een tweede schoollokaal
een negental moquetten van reeds gebouwde of nog te bouwen landelijke scholen,
welke kleine expositie bewees hoe ontwikkeld deze bouw reeds is.
De overige ruimten beneden en de geheele bovenverdieping worden ingenomen
door de woningen van het hoofd en de onderwijzers.
Op dit zelfde pleintje stonden nog eenige gebouwen die ons laten zien hoe het
gesteld is met een andere opgaaf der architectuur, de bouw van arbeiderswoningen.
Tegenover de school, omringd door een kleinen bloementuin met een wit
geschilderd hekje er om heen, stond een arbeiderswoonhuis voor vier families naar
ontwerpen van den architect August Grothe, gebouwd voor
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een voorstad van een middel-groote Saksische industriestad. Dit gebouw is tot stand
gekomen op aandrang en door medewerking van de vereeniging voor vaderlandsche
kunst en bouwwijze.
Iedere woning heeft drie kamertjes, doodeenvoudig ingericht met vurenhouten
geschilderde meubels, goedkoop aardewerk, witgekalkte muren, aardig rondgebouwd
trappenhuis met gemakkelijke trap. De keuken is in de woonkamer aangebracht.

PL. VIII. DORPSPLEIN, SCHOOL OP DEN ACHTERGROND, MET TOREN, DAARNAAST HUIS VOOR
ARBEIDERSGEZINNEN.

4

Daarnaast een tweede arbeiderswoning. Het is een houtbouw met baksteen, van
binnen gedeeltelijk met stuc bedekt. Er is een gezellige kachel met bank er omheen,
die in de gang gestookt wordt, goede houten stoelen met rieten zittingen. Dit huis
is het resultaat van een prijsvraag en werd door den architect Max Taut gebouwd
voor rekening van de landsverzekeringsmaatschappij in Oost-Pruisen. Het is naar
de behoefte der landarbeiders dezer provincie ingericht. Het huisje heeft een stal
voor klein vee en brandstof. De bouwstoffen zijn de daar gewoonlijk gebruikte en
de vorm en samenstelling van het huis is zoo gemaakt, dat de landarbeiders de
uitvoering zelf kunnen volbrengen.
De Amtshauptman Oberregierungsrat von Nostitz-Drzewiecki liet op zijn kosten
door den architect Richard Bauer een huis voor twee arbeidersgezinnen bouwen.
't Is inwendig niet veel verschillend van de andere. De meubels, die goedkoop
moeten zijn, hebben tot aardige, eenvoudige oplossingen geleid.
Al deze huisjes munten uit door hun gezellig intiem karakter. Een andere kwestie
is of deze arbeiderswoningen voldoen aan een werkelijke behoefte der landarbeiders
voor goede en goedkoope woningen. 't Komt mij voor, dat al deze huisjes, ondanks
de loffelijke pogingen van architect en ondernemer alles zoo practisch en goedkoop
mogelijk te maken en de medewerking van verschillende corperaties en particulieren
die belangeloos geld gaven, toch nog te duur en dus onbereikbaar zijn voor het
gemiddeld inkomen van den landarbeider. Het groote vraagstuk der arbeiders-
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woning is met deze proeven niet veel verder gebracht, hoewel de Duitsche
kunstnijveren er het hunne toe hebben bijgedragen deze moeielijke opgaaf zoo
goed mogelijk op te lossen.
De tentoonstelling te Dresden heeft nog andere opgaven aan de architecten
gesteld. Een uitnemend denkbeeld van de commissie was het, eens te laten zien
hoe een winkelgalerij wel kan zijn. Een wandeling door een der winkelstraten van
een moderne stad laat een wansmaak zien die nergens mede te vergelijken is. En
- wij kunnen er ons niet aan onttrekken - wanneer wij een of ander artikel noodig
hebben moeten wij voor of in den winkel gaan en zien, niet alleen welk een massa
leelijks er te koop is, maar tevens hoe smakeloos de winkelier zijn waren uitstalt.
Hoe bombarieachtiger, hoe rommeliger, poeniger en leelijker, hoe beter, schijnen
de winkeliers te denken. 't Kan hun alweer niets schelen wat zij uitstallen en
verkoopen, mooi of niet, centen verdienen is de hoofdzaak, en al die malle kuren
van artisten bezorgen ons maar onnoodige kosten.
Een werkelijk smaakvolle winkelinrichting en uitstalling der waren vinden wij bij
geen enkelen winkelier. En wat zou er niet te maken zijn van het winkelraam of
uitstalkast van bijv. een vruchtenhandelaar. Het komt er niets op aan wat
tentoongesteld wordt in de vensters, voedingsmiddelen, meubels, kleedingstukken,
boeken of papierwaren. De eene winkelier heeft het gemakkelijker dan de andere;
de waren des eenen leenen zich beter tot het maken van mooie uitstalling dan die
van den andere. Een winkel van Japansche goederen maakt altijd een bevredigenden
en prettigen indruk. Alles wat er voor het raam staat ziet er goed uit, in de eerste
plaats de waren zelf, onverschillig wat zij zijn, kleedingstukken, kunstvoorwerpen
of voedingsmiddelen, of wat ook, de verpakking, de opschriften alles is smaakvol,
harmonisch.
In de prachtige begroeide hoofdallee van het tentoonstellingspark was een rij
winkels gebouwd. Hoe inderdaad alles mooier kan zijn dan wij het gewoon zijn
dagelijks te zien is overtuigend gebleken uit de inrichting van deze winkelgalerij.
Prof. Schuhmacher, een der leiders der Dresdener moderne kunst, bouwde de
galerij en eenige architecten en kunstnijveren maakten ieder een winkelgevel en
zorgden voor de inwendige ‘Ausstattung’. 't Is een heldere propere galerij geworden,
vriendelijk licht van kleur, d u i d e l i j k e sierlijke letters zeggen aan wien de winkel
behoort en wat er in hoofdzaak te koop is.
De rij, waarvan plaat IX een afbeelding geeft, wordt geopend door een
sigarenwinkel, ontworpen door prof. Ernst Kühn. De kistjes zijn op een nieuwe
manier met een levendig gekleurd etiket beplakt, dat goed op zijn plaats zit en niet
over het deksel heen loopt. Zij staan keurig netjes op en naast elkaar voor het raam
en vormen geen bogen of bruggen, zooals dat gewoonlijk het geval is.
Het tweede winkeltje is er een waar gebrande koffie verkocht wordt. 't Is een even
aardige en vriendelijke koopgelegenheid als de eerste en ontworpen door den
architect R. Kolbe.
De derde is van Gertrud Kleinhempel, bij ons wel bekend om het kinderspeelgoed
dat op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum van haar te zien was. De inhoud
van den winkel is ‘Individuelle Frauenkleidung’. En inderdaad deze japonnen,
omslagdoeken en hoeden zijn wel van individueelen smaak; zij zijn mij te flodderig,
te zoogenaamd ‘chic’.
Naast deze is een ‘Conditorei’, naar gegevens van den Dresdener beeldhouwer
Carl Gross ingericht. Zij heeft een smakelijke uitstalling, de flikjes liggen zoo netjes
met hun gestileerde suikerornamentjes naast de bonbons, dat je begint te
watertanden en dat je niet kunt nalaten eens naar binnen te gaan en te proeven.
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Daar binnen kan je in een gemakkelijken rieten leunstoel een kopje koffie drinken
en uitrusten van al de kunstnijverheid.
Een proeflokaal van een likeurfabriek met een aardige glasvatting in koper,
ingericht door Martin Pitsch en, de grootste winkel, een ‘Musterloge’ van een
cakesfabriek, ingericht door den kunstschilder Heinrich Mittag, sluiten de rij. De
blikken, de vroolijk beschilderde doosjes, alles is eenvoudig en aardig gerangschikt
en met smaak geplaatst. De koekjes zelf zijn in den vorm van geome-
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trische figuurtjes gebakken en versierd met ornamentjes van suiker.
Er zijn wel minder gelukkige oplossingen, maar het kan ook niet direct volmaakt
zijn. Fouten maken is goed, dan kunnen we zien hoe het n i e t moet; het geheel is
een treffend goed bewijs, wat er te maken is van zoo'n winkelstraat, wanneer de
winkeliers eens wat goeden wil en moeite deden hun smaak wat te ontwikkelen.
Alles, tot zelfs in de kleinste onderdeelen was goed doorgevoerd, de flesschen
waarin de likeuren verkocht waren, de etiketten op de sigarenkistjes, de doosjes
voor de bonbons. Voor alles was opzichtigheid vermeden, alles had een uiterst
beschaafd aanzien, de etalage was niet overladen. Betrekkelijk weinig, maar goed
in harmonie met elkaar, neergezet.

PL. IX. FRITZ SCHUHMACHER. WINKELGALERIJ.

Een gebied, waarop voor zoo ver ik weet, nog alleen de Duitsche architecten en
kunstnijveren zich gewaagd hebben, is dat der moderne kerkenbouw. Dit is een der
moeielijkste of liever neteligste opgaven die een modern architect te stellen zijn. De
kerk, vooral de katholieke, is door en door conservatief; de uiterlijke vormen, de
kerkbouw en zijn inwendige inrichting, alles berust op traditie. De vormen der
katholieke kerk zijn voortgekomen uit het geloof en er mede saamgegroeid. Dit
geloof heeft zijn vormen gevonden en een scheiding van die oude vormen lijkt mij
niet mogelijk zonder de harmonie, die den katholieken eeredienst kenmerkt, te
verbreken. Verandert het geloof niet, dan is er m.i. ook geen reden dat de vormen
veranderen moeten.
Voor de Dresdener tentoonstelling was een prijsvraag uitgeschreven, een katholiek
en een protestant kerkinterieur te maken.
De commissie zegt in den catalogus, dat het niet de bedoeling was voor
godsdienstige doeleinden geëigende kerken te bouwen, maar alleen om zulke
ruimten te maken, waarin door de kunst kerkelijke stemming gegeven wordt. Heel
goed, maar mij is het niet duidelijk, dat kunst kerkelijke stemming kan geven, voor
mij blijft dit toch niet anders dan aangeplakte kunst. Kunst kan wel stemming geven,
maar kerkelijke stemming moet mijns inziens uit het geloof, den godsdienst zelf
komen.
De katholieke kerkzaal is gebouwd door den Münchener architect Prof. Richard
Brendl,
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in den vorm van een kleine basiliek. Het gewelf is van hout en rijk beschilderd. De
muren hebben kleine rondboogvensters, waardoor weinig licht valt, zoodat de
geheele kerkruimte een somberen toon heeft.
De meeste arbeid is besteed aan het altaar; er is veel goud gebruikt, waartusschen
eenige heiligen-beelden, die nogal slecht geschilderd zijn. Jammer dat er geen
gebruik gemaakt is van het mooie oude motief van muurarchitectuur, waarin de
Romaansche kunst en de Gothiek zooveel onvergelijkelijk schitterends maakten:
de beschilderde vensters. Er zijn wel eenige kleurige vensters, maar deze zijn te
klein en van te bleeke kleuren om eenig effect te maken.
Prof. Fritz Schumacher bouwde de protestantsche kerkzaal. Deze is helderder
van kleur dan de katholieke en er valt door groote zijvensters, waarop eenige figuren
geschilderd zijn, meer licht naar binnen. Deze vensters vormen de eenige versiering
der zijmuren en geven daaraan een armelijk aanzien.
Het belangrijkste deel der ruimte is het verhoogde koor met kansel. Deze kansel
is van bewerking uitstekend, maar lijkt meer op een monumentale trap met massieve
balustrade.
Boven den kansel op een doorbroken galerij is het orgel geplaatst. Dit is de eerste
maal, dat ik een mooie, gelukkige oplossing zag voor een orgel, geplaatst in een
groote zaal. Hoewel dit orgel mij niet in alle opzichten bevalt, (er is te weinig harmonie
tusschen het orgel en de omringende architectuur, 't groeit als 't ware niet genoeg
uit den muur) zoo is het toch een bewijs hoe mooi met dit instrument decoratief te
werken is.
In deze beide ruimten is met het beste materiaal gewerkt en het is niet te
verwonderen, dat bij de talentvolle leiding der beide architecten in verbinding met
de knapste Duitsche beeldhouwers en schilders veel moois tot stand is gekomen,
zoodat het geheel zich zeer gunstig onderscheidt van den gewonen kerkbouw van
tegenwoordig.
Wat de Protestantsche kerkruimte betreft, deze kon even goed voor een
concertzaal dienen, wanneer niet de schilderingen even aan een kerk herinnerden
en van kerkelijke stemming vind ik dan ook niets. Dit gemis gevoelde ik nog sterker
toen ik een orgelbespeling bijwoonde. Ik hoorde er mooi werk, mooi voorgedragen:
Bach, Händel, Brahms. Maar ook toen zelfs kwam niets van kalmte, stemming. 't
Licht was te hinderlijk, de kleur te koud, waar je oog ook zocht, nergens rust. In 't
Concertgebouw te Amsterdam doe je je oogen maar dicht om de architectonische
wanverhoudingen niet te zien, welke de groote concertzaal kenmerken, maar dat
gaat hier toch niet.
Neen, kerkelijke stemming is heel wat anders, die kreeg ik bij een dienst met
orgelmuziek in de Notre-Dame van Parijs. De ontroering, die ik daar kreeg, gaf mij
een begrip van het onwankelbare geloof, de macht en bekoring van de Katholieke
Kerk. Harmonie heerschte hier tusschen alles wat mijne zinnen waarnamen.
Maar daar was ook elke kunst geïnspireerd door hetzelfde geloof en zorgvuldig
voortgekomen uit de traditie.
Achter deze kerken is een klein kerkhof aangelegd. Het bewijst alweer hoe de
moderne Duitsche kunstnijveren de lust en den moed hebben alles aan te pakken
en te trachten het te verbeteren. Een loffelijk denkbeeld der commissie om
gelegenheid te geven aan dien lust te voldoen.
De zelfde barbaarsche wansmaak dien wij overal in de steden, in de straten en
huizen aantreffen, vinden wij ook in niet geringe mate op de begraafplaatsen, zoowel
wat betreft den aanleg van het geheel als de grafzerken.
Is er wel iets meer troosteloos dan de moderne groote stadsbegraafplaats, met
zijn twee à driehonderd precies rechthoekige graven, alle genummerd, waartusschen
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poenige grafkapellen en monumenten met wanstaltige suikerzoete beelden getuigen
van de ijdelheid, de sentimentaliteit en den groven smaak van ons geslacht?
De Duitsche architecten en kunstnijveren hebben een goed werk ondernomen,
door met een klein voorbeeld te toonen wat wel gemaakt kan worden van
begraafplaatsen, wanneer deze met menschelijkheid, goeden smaak en zorg
gemaakt wordt.
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De hier aangelegde kleine begraafplaats is een rechthoekige binnenplaats, omsloten
door vier muren. Plaat X geeft er een afbeelding van. De grafmonumenten liggen
gedeeltelijk tegen den muur, gedeeltelijk onder de boomen en struiken. In een der
hoeken is een klein landelijke grafkapel gebouwd, geheel van hout, dat van binnen
rijk beschilderd is. 't Deed mij, zooals het daar half verscholen tusschen het geboomte
lag, denken aan intiem oude Engelsche dorpskerkjes.
De Dresdener architect Hans Max Kühne is er zeer wel in geslaagd een voorbeeld
te geven van een klein landelijk kerkhof.
Een zestigtal zerken en monumenten toonen ons hoe verschillend ditzelfde motief
door de verschillende artisten behandeld is. De opgaaf is zeer eenvoudig, een
staande of liggende plaat van solied materiaal steen of brons, met inscriptie. Een
en ander meer of minder rijk ontwikkeld.
Bij de hier opgestelde was er geen die uitmuntte door een juiste, mooie vormgeving
der grondgedachte. Alle waren sober versierd met architectonische fragmenten,
sommige verbonden met menschelijke figuren in steen gehouwen, die evenwel
geen zichtbaar verband hielden met de gedachte die aan het monument (en het te
herdenken feit) ten grondslag lag. Toch hebben deze steenen een menschelijker
aanzien, dan de kille, starre gevaarten die onze kerkhoven alle plechtigheid en ernst
ontnemen. Op de begraafplaatsen om Amsterdam is het een groote zeldzaamheid
een behoorlijk grafsteentje te vinden. De meest ordinaire, grofste smaak heeft hier
vrij spel gehad. 't Is ook zoo gemakkelijk, als je oom of tante dood is, bestel je maar
een steentje bij den steenhouwer, met wat letters er op, zus en zoo groot, en klaar
is het.
Waarom zullen wij daarover lang denken of een beeldhouwer of artist eens
raadplegen?
Ook hierin zijn de Duitschers ons voor. De kerkhoven in Munchen bijv. hebben
reeds verscheiden, ik zal niet zeggen mooier, maar in alle geval, toch met zorg en
liefde gemaakte monumenten.

PL. X. HANS MAX KUHNE, DRESDEN. AANLEG VAN EEN KERKHOF MET GRAFKAPEL.

(Slot volgt).
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Een pelgrimsstad,
door Henri van Booven.
Whan that Aprille with his shoures sote
The droghte of Marche hath perced to the rote,
And bathe every veyne in swich licour
..................
Than longen folk to goon on pilgrimages....
And specially, from every shires ende
Of Engelond, to Caunterbury they wende,
The holy blisful martir for to seke.
.........,........
GEOFFREY CHAUCER,
The Tales of Caunterbury.

Dit is Canterbury, Cant-wara-byrig, ‘The Stronghold of the men of Kent’, de bakermat
van het Britsche Rijk, van de Angel-Saksers en hun sterke taal.
Op de overblijfsels van de wallen, tusschen de klimop-verhulde steenen van de
kerk-, kasteel- en kloosterruïnes groeit het mos en het gras, er groeien bloemen en
struiken, maar in de straten is het levendig en druk, want twee malen in de week is
er veemarkt, beurs voor de koren- en hophandelaars, en een groot gedeelte van
den zomer herbergen de oude hotelletjes talrijke bezoekers, de pelgrims van het
heden.

DE KATHEDRAAL GEZIEN VAN HET NOORD-WESTEN.

In den tijd van de Romeinen bestond er reeds een sterkte op de plaats waar
naderhand de vesting door de Angelsaksers gebouwd werd. Buiten de stad, langs
‘Old Dover Road’, zijn Romeinsche kerkhoven gevonden, het interessante stedelijke
museum bewaart zelfs Runische overblijfselen en er bestaat in de Oostelijke wallen
een hoogte, het best te vergelijken bij onze Friesche terpen; deze hoogte dagteekent
uit een voorhistorisch tijdperk. Lang na die tijden echter kwam het tijdvak waarin de
eerste kathedraal van Engeland gebouwd werd.
Merkwaardigst is Canterbury door die vele herinneringen aan een vroeger
belangrijk leven, waarvan dit geweldig bouwwerk, wonder van forsche Gothieke en
Romaansche architectuur, dat het allereerst in Engeland de verbinding van Kerk
en Staat bevestigde, het voornaamste heeft gekend.
Om de oude stad rekken de voorname, lange lijnen van het heuvelige
Kent-landschap, dat zijn bekoorlijkheid voor een groot deel dankt aan de Hollanders
de

die zich in de 16

eeuw aan Alva's sterke hand onttrokken, en dat vanaf dien tijd,
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‘The Garden of England’ is genoemd. Want die Hollanders vonden den bodem, tuin
en ooftbouw wachtend, akkers rijden zich naast akkers, en in het voorjaar lagen de
heuvels kleurig bestrooid met de bloesems van altijd meerder vruchtboomen. En
ook de windmolens van hun land bouwden zij boven op de heuvels, waar de wind
onbevangen waait. Daarom is het landschap om Canterbury voor den Hollander
vooral zoo zonderling bekorend.
In de stad zelf, binnen, zoowel als buiten
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de ‘grijze’ wallen, een verblijdend groot aantal uiterst schilderachtige, zeer oude
huisjes, sommige uit de vijftiende eeuw. Is het wonder, dat een romantieker als
Dickens graag Canterbury en Kent bezocht; lees nog eenmaal Little Dorrit, The
Pickwick Papers, David Copperfield, en ge vindt er talrijke bladzijden waarin huizen
en straten van Canterbury en steden in Kent worden aangeduid. Bijna al die huizen
bestaan nog onveranderd en de meesten dragen een gedenksteen, vermeldend
dat zij door Dickens geschiedkundig zijn gemaakt. In diezelfde oude huisjes drijven
nu winkeliers hun florisante zaken, wekt al het daar in de winkelkasten uitgestalde
gedachte aan handelsdurf en energie van dit koopmansvolk bij uitnemendheid, en
weer krijgen we den sterken indruk: handel, business, alléén business i s in
Engeland.
Maar thuis vinden wij een boek en wij lezen nog eens die hoogst merkwaardige
Engelsche geschiedenis, wij lezen van de vijf groote ontschepingen. De landing van
Julius Caesar, van Hengist en Horsa, van Augustinus, van Willem de Veroveraar
en van den Hollandsche stadhouder die Koning van Engeland werd: Willem III.

OUDE HUISJES AAN DE STOUR WAARIN VROEGER HET WEVERSBEDRIJF WERD UITGEOEFEND. (SINDS
EENIGE JAREN WORDT ER WEDER GEWEVEN, GEHEEL VOLGENS HET OUDE SYSTEEM).

Wij lezen hoe de monnik Gregorius (de latere Paus) bij het zien van drie slanke,
blonde, Engelsche knapen, die als slaven naar Rome waren gevoerd, den Paus
verzocht het Christendom te mogen prediken in hun Heidensch vaderland, hoe hij
later in het jaar 597 den prior Augustinus met veertig monniken als zendelingen
naar Engeland zond, waar de Angelsaksische Koning Ethelbert, die met de Fransche
Christen-prinses Bertha gehuwd was, hem welwillend ontving en hem ongehinderd
liet optrekken naar Canterbury, hem vrij latend aanhangers voor zijn godsdienst te
winnen. Hoe later Ethelbert zich in datzelfde jaar nog doopen liet, en hoe den eersten
Kerstdag na deze gebeurtenis, tienduizend Saksen na een bad in de Medway tot
het Christendom werden bekeerd. Dan lezen we hoe Augustinus ten oosten van

*)

De zeer oude wallen zijn van grijze vuursteen gebouwd.
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Canterbury een klooster stichtte, waar onderwijs zou worden gegeven in de nieuwe
godsdienst aan allen, die later het Christendom zouden willen helpen verbreiden.
Ook van den moord op Thomas a Becket, aartsbisschop van Canterbury, die om
geschillen met Koning Henry II door vier ridders in de kathedraal vermoord werd,
daarvan lezen wij.
Vooral in verband met den moord op Becket werd Canterbury naderhand een
zeer gewichtige stad, eeuwen achtereen jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims
van uit Europa en Engeland, opgetrokken om het heilige praalgraf van den martelaar
te zien en er het water te vinden, dat, vermengd bloed van den bisschop, naar men
zeide, elke krankte vermocht te genezen.
Op de plaats waar nu een van de schoonste en grootste kathedralen staat, rees in
de

de 2 eeuw een Romeinsche tempel.
Na den doop van Ethelbert gaf deze het gebouw aan Augustinus, die als eerste
bisschop
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KLOOSTERRUïNES NAAST DE KATHEDRAAL.

van Canterbury de kerk liet vergrooten en verfraaien. Herhaaldelijk, hetzij door toeval
of door vernielzucht van de Denen, werd de kerk vernield om telkens daarna weer
opgebouwd te worden. Onder Willem de Veroveraar werd de Saksische kerk
volkomen afgebroken en van 1070 tot 1077 bouwde aartsbisschop Lanfranc voor
het eerst naar het model van de Europeesche kathedralen. Na Lanfranc's dood
zette Anselm in 1096 den arbeid voort tot 1114, in navolging van de Italiaansche
kerken waren eerst de grondvesten gelegd voor een ondergronds gewelf van
buitengewone afmetingen. Dit gewelf was aan de Heilige maagd gewijd; er bestond
daar een kapel door Erasmus om haar schoonheid zeer geroemd.
Nog eens, in 1174, werd een groot gedeelte van het zijn voltooiing naderend werk
door vuur vernield, maar een Fransch bouwmeester De Sans hief de overblijfsels
van de muren en bouwde de prachtige, slanke, enorme kolommen in het midden
van de kerk, die de zware, talrijke pilaren in het gewelf noodzakelijk maakten. Vier
jaren later viel De Sans van een stijger en William (The Englishman) voltooide de
kathedraal ten grootsten deele.
de

In de 14 eeuw begon Lanfranc's ‘schip’ (nave) bouwvallig te worden en van
1378 tot 1411 werd er aan reparatie gearbeid. In 1495 werd de kroon op het werk
gezet door de voltooiing van de geweldige middentoren, genaamd de
Bell-Harry-tower. Sinds verscheidene jaren wordt den inwoners van Canterbury het
uitzicht op dit kunstwerk belemmerd door een stellage, als het ware een traliewerk
van houten verbindingen, noodig om de herstellingen uit te voeren die op het einde
de

van de 19 eeuw uiterst noodzakelijk bleken. Vóór dien tijd had niemand zich om
de kathedraal bekommerd, die meer en meer verviel. Vooral Dean Farrar, de
verdienstelijke schrijver van zeer goede jongensboeken, heeft tot de niet zeer
smaakvolle, maar degelijke restauratie van de eerste Engelsche kathedraal
bijgedragen.
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Ik wandelde door de drukke hoofdstraat van de stad naar de kathedraal en ging
voorbij de zeer oude huisjes langs de rivier gebouwd, woningen waarin honderden
jaren geleden Vlaamsche uitgewekenen hun wevers-bedrijf uitoefenden. Niet ver
van die plaats is Mercery Lane, een van de allerbelangrijkste straatjes van
Canterbury, interressant door het huis links op den hoek, een oude herberg van de
pelgrims, waarvan Geoffrey Chaucer ons in T h e C a n t e r b u r y T a l e s verhaalt.
Staand midden voor Mercery Lane, zag ik een oude poort, daar boven uit een der
torens van de kathedraal. Die oude poort is één van de twee doorgangen die toegang
geven tot de zoogenaamde P r e c i n c t s : (De kathedraal met de paleizen van
bisschop en aartsbisschop, van den ‘Dean’, de kloosters (nu ruïnes) de bibliotheek,
schatkamers, de Green-courts en de oudste Engelsche openbare school, de Kings
School). Dit ‘Christ-Church-Gate-House’ dan, verving in 1517 de oude Normandische
poort.
Toen ik de ‘Gate’ doorgegaan was, stond
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ik in de rustige Precincts voor de massale kathedraal. De middagdienst was juist
geeindigd en ik ging binnen. Daar rezen de om hun hoogte zoo vermaarde zuilen,
die het schip der kerk tot het beroemdste en ongeevenaardste van Engeland maken.
Helaas, in de talrijke gothische vensters miste ik de kunstig gebrande, oude
vensterglazen, ten deele door onbeholpen vervaardigde nieuwe vervangen. Ik dacht
aan het gruwelijk vandalisme van Cromwell's soldaten, die in 1648 de kathedraal
als stal en tuighuis gebruikten, en herinnerde mij de beschrijvingen van Somner,
den bekenden kathedraal-chroniqueur in 1662:
‘De kerk geleek een geplunderd klooster. De vensterglazen, beroemd om hun
sterkte en schoonheid, waren tot scherven geslagen, en alles lag aan weer en wind
blootgesteld, het lood was zoowel van het dak als van de omgevende gebouwen
weggesneden, het altaar leeggestroopt en bijna volkomen vernield; ook het orgel
vonden wij verbrijzeld, alle graftomben geschonden... De geheele prachtige
kathedraal was niets meer dan een lusthol van dieven en plunderaars....’ Zóó kregen
de geestelijken hun huis terug bij het herstel der monarchie, nadat de puriteinen
achttien jaar in het bezit der kerkelijke goederen waren geweest.
Ik ging de trappen op die naar het koor leiden en zag de plek waar aartsbisschop
Thomas a Becket werd vermoord door vier handlangers van Koning Henri II, die,
vreezend dat de invloed van de kerk de koninklijke macht zou schaden, tot den
moord aanzette. Vier ridders, Reginald Fitzurse, Hugh de Moreville, William de Tracy
en Richard le Bret drongen des avonds 29 December 1170 in het bisschoppelijk
paleis, vervolgens in de kathedraal en vonden Becket met enkele monniken naast
de trappen die naar het hoogaltaar voeren. Becket was een zeer krachtig man, hij
slingerde de Tracy, een der eerste aanvallers, tegen den grond, maar de anderen
vielen ook aan en wondden hem aan hoofd en schouders. De Tracy, zich herstellend,
hieuw nu op den bisschop in. Becket veegde het bloed met zijn arm weg en de
vlekken op zijn gewaad ziende, zeide hij: ‘In Uwe

DE INGANG VAN MERCERY LANE. LINKS HET HUIS WAAR DE PELGRIMS ONDER DAK KWAMEN. OP
DEN ACHTERGROND CHRIST-CHURCH-GATE, EEN VAN DE TOEGANGEN TOT DE PRECINCTS.
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handen, o Heer, beveel ik mijn geest!’ Dan zeeg hij handen gevouwen neer op de
knieën en viel voorover, prevelend: ‘Voor Jezus' naam en de bescherming van de
kerk wil ik sterven.’ Becket lag nu op de steenen uitgestrekt. Richard the Breton
sprong op hem toe en hieuw hem het bovenste gedeelte van den schedel af, het
zwaard viel in twee stukken op den grond. Een ander stak zijn wapen in de
afschuwelijke wond en verspreidde de hersens over het plaveisel. Dan zeide hij:
‘Laten we gaan - laten we gaan! De verrader is dood, hij zal niet meer rijzen...’
Behalve Hugh de Moreville, die aan den ingang van de kerk het volk tegenhield,
had ieder der ridders den bisschop getroffen.
De monniken legden het lichaam op een baar voor het met vier-en-twintig kaarsen
verlichte hoog-altaar en plaatsten er vazen onder, om het bloed op te vangen. Dáár
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bemerkten de monniken, dat hij een zeer ruwe, wollen stof (kemelhaar) onder zijn
statie-kleederen, dadelijk op het lichaam droeg, stof zooals die door den minsten
kluizenaar werd gebruikt. Aldus ontdekkend welk een hoogst eenvoudig en vroom
man Becket was geweest, dankten zij luidruchtig, vielen op de knieën, kustten
handen en voeten van het lijk en noemden hem S i n t T h o m a s . Onmiddellijk na
hun vreugde-gejubel begon de bevolking binnen de nachtelijke kathedraal te
stroomen; zij gingen eerst naar de plaats van den moord, waar bloed en hersens
in vazen werden verzameld, het volk waschte zich de oogleden met het bloed.

HET SCHIP VAN DE KATHEDRAAL.

Daar op hoog bevel het lijk niet tusschen de tomben van de vroegere bisschoppen
mocht gebracht worden, droegen de monniken het lichaam onder in het gewelf om
het daar te begraven. Vervolgens wilden zij het lijk wasschen. Zij ontdekten een
ongewone massa kleedingstukken. Eerst was er de wijde, bruine mantel, daaronder
een wit wollen overkleed, dan een witte pels van lamswol, twee korte wollen hemden,
hieronder eerst de zwarte pij der Benedictijner monniken en het laatste kleedingstuk
was het kemelharen hemd. Dit grove hemd moet ontoonbaar geweest zijn van het
vele ongedierte. Passio Quinta beschreef dit afzichtelijk schouwspel dus: ‘De
parasieten bewogen zich, zooals water in een ketel kookt.’ Maar eerder was dit voor
de omstanders een teeken om hun geestdrift tot verafgoding te doen stijgen. Zij
riepen: ‘Zie! Zie! Welk een waarachtig monnik hij was, en wij wisten het niet!’
Becket werd in een marmeren tombe in het gewelf begraven. In 1173 werd de
martelaar door den Paus als een Heilige erkend.
Koning Henri, zeer door wroeging gekweld, vernederde zich kort na den moord.
Hij trok weg uit Normandië, wandelde barrevoets door de straten van Canterbury,
liet zich geeselen en vastte en bad den ganschen nacht bij Becket's tombe in het
gewelf.
In den gang der eeuwen is het gebeente van Becket verstrooid geraakt; ook van
de rijkversierde tombe, waarbij zooveel duizenden pelgrims gebeden hebben, is
niets meer te zien.
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En langs de praalgraven van vele aartsbisschoppen, sommigen zeer geschonden
en vele bont opgemaakt naar den slechten smaak van deze dagen, langs die
stokoude overblijfselen uit glorieuse en veel-bewogen tijden, wandelde ik naar het
eens geheiligde kathe-
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draal-gedeelte achter het altaar aan de zuidzijde van St. Thomas' graf.
Daar staat de prachtige tombe van een van de bekendste mannen uit Engelands
geschiedenis, van Edward Plantagenet, Prins van Wales, bekend als The Black
Prince, die als veldheer in den honderd-jarigen oorlog zulk een gewichtige rol
vervulde. Boven de tombe zag ik de bestofte metalen handschoenen, de helm, het
houten schild en de fluweelen wapenrok, beiden met de wapens van Frankrijk en
Engeland gesierd, en ook de scheede van het zwaard dat hij in zijn drie groote
veldslagen droeg. Het zwaard is door Cromwell weggenomen.
Aan de andere zijde van het altaar daalde ik langs de door pelgrims uitgeholde
steenen trappen en verliet de kathedraal door een uitgang dicht bij het einde van
het schip der kerk.
In de stille precincts, waar de avond scheen te naderen, wandelde ik rond de kerk
door de ruïnes van een oud klooster, waartegen het huis van den ‘archdeacon’ is
aangebouwd.

PLAATS IN DE KATHEDRAAL WAAR AARTSBISSCHOP THOMAS A BECKET VERMOORD WERD.
(MARTYRDOM TRANSCEPT).

Onder de ‘Dark entry’ doorgaand, waar tusschen de klimopbevangen bouwvallen,
gladgemaaide groene gazons vriendelijke vizioenen brachten van voorname, stille
tuinen, zag ik de achterzijde van de kerkschatkamers en van de zoo merkwaardige
bibliotheek. En uit het duister van de gewelven tredend stond ik voor de heerlijke
‘Greencourts’, de beroemde rondom boombegroeide graspleinen tegenover de
Kings School.
Voor de Kings School dralende, ontwaarde ik een der lieflijkste gezichten. Achter
de Greencourts rezen de boomen naast de kloosterruïnes op de tapijtachtige gazons,
maar hoog daarboven stak de geweldige romp van de kathedraal, prachtig belicht
door de lagere zon, enorm de Bell Harry Tower, waarin klokken het uur afluiden
Rondom bleef hier de stilte en de gewijde rust als een zegening.
Dan verliet ik de Precincts door de poort naast de Kings School, liep de drukke
hoofdstraat uit tot aan New Dover Road, en vond mijn weg naar St. Martin's Hill,
waar midden in vergane grafsteenen, de oudste kerk van Engeland staat. Om de
kerk ging geen gerucht, maar de rust was er niet besloten zooals tusschen de dikke
muren van de Precincts. Ik wist, dat ik nu stond op de plek waar de grondslagen
gelegd zijn van de eerste belangrijke Engelsche stad van Kent, het eerste Christelijke,
Engelsche Koninkrijk, waaruit het machtige Engeland van nu geworden is.
In het verlaten kerkje vond ik het oudste, middelste gedeelte, naar Romeinschen
trant gebouwd, muren wellicht meer dan zeventienhonderd jaren oud, die de stem
van Augustinus gehoord hebben, die Koning Ethelbert's vrouw, Bertha zagen. Ik
vond er ook het Saksische doopvont, waarin Ethelbert gedoopt werd en een ruw
steenen kist, half in den muur gemetseld, bekend als Bertha's Tomb.
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Buiten, voor mij in het gele licht, afstralend van zonverhullende, lage wolken in het
westen, zag ik het landschap, dat elk ontwikkeld Engelschman als het
merkwaardigste in verband met zijn geschiedenis beschouwt, ook met betrekking
tot den grond waarop de kleine kerk staat.
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Daar waren de ruïnes van het oude klooster, dat St. Augustinus stichtte met
daarachter de oude muren van St. Augustine's Abbey, en verder, donker boven
alles uit, de wondere torens van de hooge kathedraal.
Langs de wegen, tusschen de groene heuvels, waarop het koren groeit en de welige
hop, kwam ik op Old Dover Road. Aan beide zijden de akkers, de groenten-tuinen
en de heerlijke vruchtboomgaarden. Ik ging langs het cricket-veld, door de poort
fietsten juist de gebruinde, krachtige knapen van de Kings School, die hunne
namiddag-oefeningen hadden gehouden. Aan het einde van den weg kwam ik aan
de overblijfsels van de stadsmuur, nu de Dane John geheeten. In de uitgedroogde
gracht groeiden ooftboomen, en zware klimopstammen, als reuzen-kabels, klampten
zich om de grove steenbrokken van wallen en torens. De toppen van de mooie
boomen op de Dane John waren goudig nu in het lagere licht; terwijl ik in de
dood-stille straat liep, waar mijn woning was, hoorde ik de bladeren ruischen, de
klokken luiden weer in den Bell Harry-toren, en in die klokkegalmen suiselde gestadig
nog het oude verlangen dat eeuwen geleden de vroome zielen dreef naar d'oude,
oude stad:....
Than longen folk to goon on pilgrimages....
And specially, from every shires ende
Of Engelond to Caunterbury they wende,
The holy blisful martir for to seke.

Canterbury, Augustus 1906.

DOOPVONT WAARIN KONING ETHELBERT GEDOOPT WERD.
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DELFTSCH AARDEWERK (XVIIDE EEUW).
PUL, VELDFLESSCHEN, FIGUURKANNETJE IN DE GEDAANTE VAN EEN GEHURKTEN AAP.
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Over Delftsch aardewerk,
door Frans Coenen.
Uit de c o l l e c t i e -W i l l e t H o l t h u y s e n zijn hier eenige
Delfsch-aardewerkproducten uit den besten tijd der voortbrenging in kleurendruk
weergegeven.
e

Toen in de XVII eeuw de smaak voor Japansch en Chineesch porcelein algemeen
was, de mode dat vreemd oostersch goed bracht op de tafels der vorsten allereerst,
maar heel spoedig ook in de wijdere kringen der adelijken en der rijke burgers, heeft
zich de Delftsche aardewerkproductie beijverd dezen smaak en deze mode tot haar
eigen profijt te keeren. Waar het uitheemsche porcelein uiteraard peperduur was
en er nog in lang geen gelijksoortig Europeesch product bestond om den Japanners
en Chineezen concurrentie aan te doen, bleek voor de Delftsche fabrieken de weg
open hun zooveel goedkooper n a m a a k -J a p a n s c h allerwege van de hand te
zetten, mits het g o e d e namaak was en op zich zelf een product van waarde. Want
de tijden waren nog niet gekomen, dat een volkomen verbasterde smaak ook met
het meest waardeloos en leelijkst surrogaat, indien het maar zeer in 't grove en
algemeene op het betere geleek, genoegen ging nemen.
e

De Delftsche pottenbakkers echter waren in de XVII eeuw voor die taak van
kunstvaardige nabootsing ten volle berekend. Reeds lange jaren was hun product
beroemd en gewild om zijn voortreffelijke eigenschappen: betrekkelijke vastheid en
ondoordringbaarheid, weelig glanzend email, volkomenheid van vorm. Maar nu kon
men ook de beschildering gaan bewonderen, haar vastheid van lijn, sierlijke,
fantaisievolle, evenmatige vlakverdeeling, bovenal echter haar volmaakte nabootsing
van het Japansch ornament en haar verwonderlijke, weergalooze techniek.
Want dit is het wat 't meeste treft als men weet h o e zoodanige schildering op
het voorwerp werd gebracht, om er door 't bakken één mede te worden. Anders dan
bij het porceleinbeschilderen, waar men het stuk eerst in het groote vuur hardt, om
vervolgens het oppervlak door den kunstenaar te doen versieren, ging men, ten
minste in de eerste tijden der productie, in Delft te werk. Hier werd versierd en
beschilderd vóór de groote bakking en dus op het nog ongeglazuurde oppervlak,
dat elke ook maar even aangehouden kleurtoets dadelijk vervloeien deed. Dit was
de groote moeilijkheid, die men te overwinnen had: de kunstenaar schilderde als
op vloeipapier en moest dus wel heel zeker van zijn toets en heel handig zijn, om
zijn lijnen en schakeeringen zuiver te houden en zich voor misteekening te hoeden,
want wat eenmaal stond, kon niet worden uitgewischt.
Bovendien moest hij nauwkeurig weten hoeveel zijn kleuren in het bakken zouden
verdonkeren, opdat hij nu bij het schilderen reeds kon zorgen, dat zij dan hun rechte
waarde zouden krijgen voor het effect dat hij beoogde. Zoomin als een verkeerd
aangebrachte toets kon uitgewischt worden, zoomin kon het verholpen worden, als
na het bakken een kleur zwaarder of lichter uitkwam dan bedoeld was en aldus
vaak de geheele voorstelling bedierf. Dit maakte deze werkzaamheid der
beschildering zoo uiterst gewaagd, maar gaf ook aan haar goede uitkomst een zoo
groote waarde. Want aldus werden voorwerp en ornament eerst waarlijk één en
onafscheidelijk. Met geen schaven of krabben kunnen de lijnen en kleuren worden
verwijderd van het glanzend oppervlak, en wie het ornament vernietigen wil, moet
eerst het voorwerp zelf stuk slaan.
Aan de stukken uit den allerbesten tijd der Delftsche productie bewondert men
overal die onverbreeklijke eenheid en de fonkeling der sterke kleuren onder het
zachte en heldere glazuur. De vier voorwerpen, hiernevens in een groep vereenigd,
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geven schoone voorbeelden van de hoogte in kunst en technische vaardigheid,
e

waartoe de Delftsche pottebakkers in de XVII eeuw hun industrie hebben opgevoerd.
Hier is een der bekende pullen, die toen in ontelbare menigte over het land ver-
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spreid werden en zoo voortreflijk het Japansch imiteeren, dat men meestal slechts
door een onderzoek van het materiaal kan vaststellen den namaak in aardewerk
van een model in porselein voor zich te hebben. Die pullen zijn kloeke, stevige
lichamen van sierlijk en toch krachtig gebogen lijn en een zoo mooi, oud-glanzend
en innig blauw, als men bij de nieuwe hedendaagsche fabricatie nog gansch niet
bereikt heeft. Hiertoe draagt echter ook het email bij, in vloeibaren toestand een
melkige, vloeistof, waarin de voorwerpen, na hun vorm ontvangen te hebben, werden
gedoopt. Dat email nu verleent glans en een weelderige sappigheid aan het
oppervlak, contrasteerend in warme witheid tegen het zware of doorschijnende
blauw. En de samenstelling van deze zoo zeer passende deklaag was de specialiteit
der Delftsche pottebakkers, waarvan de eigenaardigheid, gelijk zoo menige andere,
door onze moderne Hollandsche industrie nog niet herkregen is.
De pul, in de groep afgebeeld, kwam meestal niet alleen in den handel voor. Er
was gewoonlijk een ‘stel’, gelijk men weet, bestaande uit vijf stuks (drie p u l l e n en
twee b e k e r s ) of uit drie stuks (twee p u l l e n en een b e k e r ) en zoo diende dat
geheel voor hetzelfde doel als waarvoor het thans nog dient: blootelijk ter versiering
van een plint of kast. Maar of oorspronkelijk de Japansche porceleinen pullen en
bekers, waarvan dit Delftsche goed de namaak is, niet tot een ander, een practisch
of religieus doel geschapen waren, is een vraag die nog opheldering behoeft, maar
in 't algemeen waarschijnlijk bevestigend kan beantwoord worden. Tevens ware het
belangwekkend te weten hoe men juist aan die bizondere vormen van pullen en
bekers en die geconsacreerde getallen van drie en vijf kwam. Niet onmogelijk ware
het, dat bij dit alles ritueele bedoelingen, tenminste aanvankelijk, in het spel waren.
Maar de beide veldflesschen met aan eene zijde afgeplatte buiken zijn toch nog
ongemeener en van een zeer zeldzaam en bizonder mooi soort. Men moet hen
zien, niet in de eenigszins verflauwde afbeelding, maar in hun ware werkelijkheid
van schitterend geslaagde keramische schepping, met den matten glans van hun
wit en helsprekende veel kleurigheid, om de bewondering te begrijpen, die de
kenners voor dit zoo echt deugdelijk, stevig en mooi Delftsch product (dat bovendien
vrij zeldzaam is) gevoelen.
L e v e n s l u s t i g e dingen waarlijk zijn die pullen en flesschen en borden uit den
grooten tijd, frank-kleurig, forsch en toch smaakvol. Zoo heelemaal niet peuterig of
barok en oververfijnd. Wel een product zooals paste in dien tijd van forsche en
zwierige allure. De grappigheid was toen niet altijd fijn, schoon meest goedmoedig.
Dit aardige geel-witte aapje, dat eigenlijk een kannetje is, geeft er een voorbeeld
van. Als dierstudie is het nog beter bedoeld dan gelukt, maar als een voorwerpje,
als een figuurpotje is het allerliefst en heeft zeker vele Hollandsche burgers verrukt,
eer het in een vitrine van het museum W i l l e t zijn ‘loopbaan’ besloot....
Zoo afzonderlijk als tezamen geven de vier voorwerpen dezer groep wel eenig
denkbeeld van hetgeen de Delftsche aardewerkfabricage in haar grooten tijd
vermocht. Al stond in kunstvolle vaardigheid het ornament der D e K e y z e r s ,
P y n a c k e r s , en in lateren tijd der D e x t r a ' s , misschien hooger, de techniek van
het onder-glazuur-schilderen was toen reeds grootendeels verlaten en dit beteekent
uit een oogpunt van pottebakkerskunst toch zeker een daling, omdat nu de versiering
meer los van het voorwerp kwam te staan en het beschilderen geen aparte techniek
meer vereischte.
De meest eigenaardige periode der Delftsche productie scheen toen reeds
gesloten en ook met den grootsten handelsbloei, het kolossale debiet, raakte het
de

allengs gedaan. In het begin der 18 eeuw was de Europeesche porceleinfabricatie
met kracht begonnen in alle omringende landen en zelfs op het eigen gebied der
aardewerkproductie was de concurrentie, met name van het Engelsche goed,
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voortdurend voelbaarder. Om den goeden naam van het Delftsch product op te
houden, werden een aantal strenge bepalingen opgesteld voor wie van de
oud-beproefde manier van beschilderen en bakken afweek, doch de redenen van
het verminderend debiet
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lagen niet enkel in slechter productiewijze en zoo bleek dan de achteruitgang der
industrie op den duur niet te keeren, waar minder verkoop en armelijker voortbrengsel
in wisselwerking er fataal toe leidden. Van de dertig fabrieken, die er in den bloeitijd
de

te Delft bestonden, was in het laatst der 18

eeuw nauwelijks een derde over.

de

In de eerste helft der 19 verdwenen ook de laatste en had weer een der vele
voortreffelijke oud-Hollandsche industrieën voorgoed opgehouden te bestaan.

Gedichten
van Karel van de Woestijne.
I.
Aan een zeer jong meisje.
Ik hadde, o gij die toe me staart, wier oogen zwijgen
als doode vijvers onder loom een loover-dak
dat nooit een blijde pijl van zonne-vreugde brak,
- 'k hadde over uw gestaar mijne oogen willen neigen,
en in de diepte van uw blikken willen zien
het leven dat er leeft, de driften die er dreigen,
en voor wie u bemint wat teederheid misschien.
'k Hadde in uw oogen, - meren waar nooit dagen dalen,
maar wondre bloemen soms, en roodere koralen,
en in haar vreemden schoot de schoonste schelpen rijk;
en ook, misschien, voor wie de diepten door mag staren,
dáar, waar de nachten al hun duister broedsel gaêren,
zoo voor zijn peilend oog de wâ der drabben wijk',
wit, de paleizen van een teeder feeën-rijk; zóo hadde ik in uw oogen, kind, gij, die, verkoren
van wie het leven leed, een schoonen waan geleid....
De dagen zijn voorbij; de woorden zijn verloren
gelijk een schoonen droom vol droeve teederheid....
- Wat staart ge toe me, kind? Hoe zijn als doode meren
uw grondlooze oogen die hun diepte toe me keeren?
Ik zie te díep, helaas, gij die te zuíver zijt.
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II.
De delling.
Gij daalt aan beide zij naar waar mijn leden wegen,
o dellende eenzaamheid, in trage deining neêr.
Daar boven dreigt het zwart geboomt der hooge wegen.
Maar hier, daar 'k ligge, dood voor liefde en voor begeer,
hier treedt als zoel gezoen mijn moede lippen tegen
de zon, in lage vegen.
Hier, dat het bleeke gras me 't diepe leger spreidt
van wuiv'ge pluimen, die mijne oogen tegen wiegen
het weven van het licht en de adem van den tijd;
- waar als naar strijd ten hoogen zoom de boomen tiegen:
hier streelt me, hoe mijn pols zijn eigen zwijgen beid',
hier streelt me een eeuwigheid.
En hoe ten hemel de evenwijdge lijnen dreigen
der dreven daar des dages krank gekreun door zucht:
mijn loome zatheid ziet om 't aangezicht haar zijgen
de ronde en ondoorgrondbre reize van de lucht;
en 'k voel, naar 't gaan der ure, uit ieder rietje neigen
een schaduw om mijn zwijgen;
en vager, - naar de zon, ter laagste lijn genaakt,
een gouden draad die draalt ter kromme kimme teekent,
en wijlt ter diepte, en stijgt, en hoog de boomen raakt, laat elke schaduw, naast een veeger licht verbleekend,
laat beurtlings elke schaûw, bij middag-zonne ontwaakt,
van zon mijn wezen naakt;
en naakter, na ge weekt, gewaterd-teere wade,
o wissel-keerig zonne-tij dat toe me traadt,
voel 'k beter, hoe 'k ter góede diepte zonk, verzáde;
- maar teerder tevens, dat uw wáken om me gaat,
te schooner naar ge zwijgt, gij, ongenood, Genade,
en gij, Troost, lang-gesmade...
o Lang-gesmade Troost, o tuk-geleden pijn;
- en 'k voel mijn bleek gelaat gelijk een moede roze....
En toch: en is 't, of heel dit vredig dal-gedein,
of 't weeke zon-gezoen, of 't wimper-streelend kozen
van licht en schaûwe en trage, blauwe hemel-lijn
voor míj herschapen zijn?
Ik ligge, 'lijk in eigen doelloosheid gelegen,
ter diepe delling, in dit zwoelte-geurend gras.
In mij is de eindlijk-hopelóoze rust gezegen,
en keer ik naar den vrede als van wie nimmer was....
En toch, en toch, er daalt een wonder-stille zegen
uit beide zij me tegen?
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En naêrt, uit beide zijde, - als naar een moeder-schoot
het blanke nooden van twee kallem-opene armen; en naêrt, ter diepte waar naar strenger stilt verschoot
de dubble glooïng van dees dalende avond-barmen;
en naêrt me, aldaar ik ligge en hoop-moede oogen sloot,
een reiner leven, Dood?...
o Driften, lang bemind, en thans voor goed gemeden,
o bekers, gij die de eindelijker droesem draagt:
thans strek ik ter vergetelheid mijn loome leden; en toch, en zie 'k, aldaar ze komen, ongevraagd,
en voel 'k me, roerlooze, aarde en hemel tegen-treden
als sussende gebeden?
En voel ik waken - 'lijk ten zoelren lente-tijd,
al-boven de open grond, in avond-paars aan 't grijzen,
tot over 't dalen der ronde einders uitgedijd,
een damp, uit aarde en licht geboren, hangt te dijzen, en voel 'k een wake, uit aarde en hemel saêm, gespreid
om u, Vergetelheid? Vergetelheid! - En aarde en hemel, saêm-gekomen,
mijn laag en bleek gelaat gekozen voor hun zoen:
ter kelk der delling en ter diepte van mijn schromen
voel 'k beider goedheid in éen kozen samen-vloe'n....
- Terwijl 'k daar boven zie het rustelooze loomen,
het dreigement der boomen.
De boomen. 'k Zie hun reize uit elken horizont;
't gestarde wringen van hun wrok-doorkorven rompen;
van waar de dag ontbloeit tot waar rood de avond ront,
gelijk in drift gestrekt, gelijk in pijn verkrompen:
hun reize, de onverschilligheid der tijden rond,
en die nooit ruste vond.
Ik zie ze gaan, verwoede en koppige kohorten,
hun kruine noensch in stoer verweer; ik zie ze gaan;
en waar een andre kracht hun wil kwam tegen-horten,
hun koude razernij haar bral in 't wezen slaan;
'k zie hoe ze, daar ze te eenren einder neder stortten,
uit de' andren einder torten,
en gaan, en gaan... - En 'k weet hoe mijn begeeren ging
gelijk de oneind'ge tocht der schrikkelijke boomen;
het masker van zijn trots om elke liefde hing,
aan, elke liefde ontrukte 't masken van zijn droomen;
en ging, en draaide aldoor, in wrange erinnering,
ten zelfden wanhoops-kring....
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Geweldig noodlot-spel; verdoemen, en genieten;
- thans lig ik voor vernietiging ter delling neêr.
Maar thans ook voel 'k, Heelal, u zoel ter ziel me vlieten
als duizend bronnen in éen roerloos avond-meer;
gelukkig te verstaan, hoe schoon de schauw'ge rieten
om mijn gelaat verschieten....
Want wie, zijn leên ter eindelijke rust geleid,
van alle lijden moede en moe van alle denken,
zijn lijdlijk leven lustloos heeft vergaan gewijd:
hem laat ge uit uwe woon, o Vrede, een lampe wenken,
en staat van úwe hand een wonder maal bereid,
o zeegnende Eeuwigheid.

III.
Genezing.
De stille zonne daar ik zit, vóor mijne woning,
in de oude lijste van een groene en roode veil;
van ál de bloemen op mijn mond de milde honing,
en in mijn hart van ál de dagen 't vrome heil;
een witte roze aan mijne krage, en vóor mijne oogen
de vijver en het woud bij lagen zonne-brand;
van mijne vrouwe in mij het zorgend mededoogen
en van mijn zoontje op mijne wang de koele hand....
- ik voel een rijpe traan diep uit mijn binnenst rijzen
van verren heimwee en gevreesd geluk, misschien;
- ik laat om mijn moede oog de zware wimpers dijzen;
maar als ik ze open zult ge er zonnen stralen zien....
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Toewijding
door Frans Hulleman.
Toen Agnes Dekker haar klein goud horloge uit de ceintuur nam en erop neêrkeek,
zag ze dat het later was dan zij dacht. Het was klokslag twaalf uur. En haastig lichtte
zij het stapeltje ‘net-cahiers’ van de tafel, ging ermeê langs de bankenrijen, elk kind
zijn schrift aanreikend, met een prijzend of knorrend woordje erbij. Terwijl ze steeds
sneller de schriften aan de hunkerende lagere-klas-leerlingen weggaf, klonk het
bronzen gelui van de zware schoolbel uit de gang in haar ooren door, als
eindigingssein van het lesuur. De kinderen, rumoeriger, klapten met boeken,
rikketikten met linialen en penhouders, zóo, dat Agnes Dekker met een
lang-aangehouden ssssst stilte verlangde. Maar achter haar rug verhevigde het
leven tot zulk een lawaai, dat ze zich in-eens omkeerde, en opnieuw vermaande:
Willen jullie eraan denken dat we nog in schóól zijn?
Juist nú werd ze langzaam van bewegingen, tot ze het allerlaatste schrift aan den
overblijvenden leerling overhandigde, met een: ‘je kùnt beter Gerrit!’
Ze strooide hier en daar nog wat vriendelijke bedoelingen rond, vermaande den
één, dat hij in de Paaschvacantie nièt te veel krentenbrood zoû eten, vroeg aan een
ander of-i weêr naar z'n tante ging, z'n tante, die immers een groote boerderij had
bij Osdorp? Was 't niet Osdorp?
Het ja-knikkend jongensgelaat kleurde, werd rood van verlegerigheid, omdat ze
vlak voor 'm omkeken en grinsden om die naam.... Os... daar woonde zìjn tante!
Nu stond ze weêr voor de klas, de drie rijen geel-geverfde banken-met-knapen
overziend en zei, dat wie gereed was, weg mocht gaan. Dadelijk drongen er jongens
naar voren om ‘de juffrouw’ goeien-dag te zeggen en prettige vacantie te wenschen.
En ze ontving ze alle, de uitgestrekte jongenshanden, lachte de kindergezichten
genoegelijk toe en glimlachend tegen, met: ‘dank je wel jongens, prettige vacantie
jullie allemaal hoor!’ Ze groepten zich om haar heen en het was een handen-gehef
en -gestrek en -geschud, zoo, dat de knapenpret tintelde in hun handen, openbarstte
in hun lach en velen weêromjoepten, nog eens de afscheidshand naar ‘de juffrouw’
toewapperend.
In het schoollokaal, alleen, veegde ze van het zwarte bordvlak enkele witte
krijtletters weg, toen de deur wat werd opengeduwd en een hoofd, door die halve
opening heen, in één toon uitriep:
Ik wensch juffrouw Dekker 'n aangename vacàntie!
En Agnes, van het bord afgewend, boog minzaam naar het door de deur-opening
uitstekend hoofd en zei gewild fijn-vormelijk: dànk u zéer, meneer e... Greefing. Dat
wensch ik u ook; gaat u naar Capelle?
Naar Capelle aan de IJssel, juffrouw Dekker, verbeterde haar collega. Dàg juffrouw
Dekker! En hij trok de deur vlug dicht.
Zij keerde zich om, zag het schoolbord schoongeveegd en de stukjes krijt in het
zwarte bakje-aan-het-bord, die zij eruit nam en in de kast lei, ook de spons en eenige
doeken borg zij in die kast. Nadat Agnes de deuren met een sleutel had afgesloten,
liep zij de bankenrijen langs, om te zien of alles wel ordelijk was weggeborgen, of
er geen potlooden of penhouders zwierven; wèl raapte zij hier en daar een prop of
papierblaadje op, maar overigens was alles in orde. Tot zij zag dat er in één der
banken gekerfd was, blijkbaar met 'n mesje. Zij keek en haar scherpzinnigheid
bedroog 'r niet. Wat er eerst gestaan had was met inktkrabbels en wegkerven
onleesbaar gemaakt, maar het trof haar, terwijl ze even in nadenken naar buiten
keek, dat dergelijke obscene dingen in haar klas voorkwamen. Voortaan zoû ze
strenger op dien knaap letten; De Bruin was 't. Ze keek, voor het laatst, het lokaal
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om-en-om en geheel gereed zijnde, repte zij zich weg, klapte de deur achter zich
dicht en begon onder de koperen kraan boven de witte waterbak haar handen in te
zeepen en uit te schuimen, draaide daarna de kraan wijd open, waardoor een
koud-frissche waterstraal loodrecht neêrdaalde, die haar blank-rose handen bespette
en schoon spoelde.
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Agnes, de handen nu droog, ging naar de kleêrenkast; nam eerst haar hoed, drukte
die op en pende die door de glad weggestreken korenblonde haren, van achteren
afgeknot, toen wipte ze haar gladgrijzen mantel op en weg van den kapstok, trok
die loshangend aan en spoedde zich de traptreden af naar den schooluitgang, waar
enkele onderwijzers bij elkaâr stonden en met hoeden-af haar toegroetten...
En naast haar, uit een andere gang, kwam strak en statig ‘de baas’ aanschrijden,
die met uitgestrekten arm haar zwaar en vaderlijk recht-genoegelijke Paaschdagen
wenschte; want ze ging immers naar huis, naar Alkmaar?
Op straat keek ze nog even om, door de wijdopenstaande schooldeuren naar het
koele donkere binnen en toen, wegtippend, voelde ze, dat de zon warm was en het
juichte in haar, omdat ze zich zoo bandeloos vrij gevoelde en naar haar moeder
ging. Ze poogde op te kijken in de straffe zon, maar gauw gingen haar oogleden
neêr voor die felle scherpe zonnestralen en ze bekeek den overkant der kade, waar
hooge en smalle huizen opmagerden, woningen van drie, vier verdiepingen, met
bengelende baaien rokken over waschlatten of bloemetjespotten door een smal
latje omheind. Die huizen waren haar, zoolang ze in Amsterdam woonde, een
verschrikking om hun torengelijke hoogte en bleek leven, dat achter die ruiten
kwijnde. Wanneer zal de tijd nog eens komen - vroeg zij zich af - dat al die huizen
vervangen worden door hygiënisch ingerichte arbeiderswoningen, veel lager van
bouw, veel ruimere kamers, dat niet al die kinderen, zoo ongezond mogelijk, in een
alcoof worden opgeborgen in één ledikant. Ze had 't toch zèlf gezien. En ze
antwoordde, natuurlijk als de grond niet meer in handen is van grondspeculanten,
als de grond niet meer wordt verhandeld door enkelen, maar in het bezit is van 't
algemeen. Maar wannéer zou dat zijn? Had professor Ferri niet voorspeld, dat België
het land zou zijn, waarin het eerst de sociaal-democratische regeering tot stand zou
komen? Ja, ze meende wel dat 't Ferri was. Soms moest ze er wel 'n beetje om
lachen, om al dat geploeter en gewurm van haar sociaal-democratische collega's,
die toch wel een heelen nacht bezig waren geweest met het opplakken van biljetten:
‘Kiest Troelstra’, anderen, die op schuiten aan de walkant ze hadden opgeplakt,
weêr anderen, die naar vergaderingen draafden, waar democratische afgevaardigden
luidruchtig oreerden dat het recht werd gekrenkt... maar aan den anderen kant
voelde zij in zich-zelf groeien de liefde voor arbeiderskinderen en zoû zij die kinderen,
waarheid, plicht en recht inprenten.
Ze was dicht bij haar woning in een nieuwe stadsbuurt. Ze had er wel 'n aardig
‘thuis’, een voorkamer met een kleine ernaast. En toen ze haar kamer instapte,
koffie en brood zag klaar staan, armde zij haar manteltje uit, pende haar hoed los,
lei beide op de kanapé en ging in de leunstoel zitten, die voor het raam stond. Even
zoo zitten, zei ze. Op een klein vierkant tafeltje voor haar lag een vaktijdschrift, dat
dien morgen bezorgd was, maar ze liet het daar maar liggen. Het was meestal ouwe
koek wat er in stond, vond ze. Tòch 's even inkijken en ze bladerde het dunne
boeksken door, liet het rusten op haar schoot, keek naar buiten, op straat, die half
in schaduw, half in zonneschijn, lag. En ze dacht aan dien jongen, De Bruin. 't Was
'n bleek ventje. Van de ouders wist ze niet veel. Hij verzuimde weinig. Leeren deed
hij niet gemakkelijk, maar hij deed toch wel z'n best. En haar korte wrevel tegen
dien knaap veranderde in sterke, maar zachtmoedige veroordeeling. Zij kende de
ouders niet en wist niet hoe 't kind thuis opgevoed werd. Toen achtte zij zich-zelf
schuldig aan eene nalatigheid tegenover ‘haar kinderen’ en biechtte die in stilte
eerlijk op. Zij had tot nu toe met de ouders dier kinderen weinig rekening gehouden,
zich weinig met ze bemoeid. Eens, ja eens, was zij op weg geweest naar de ouders
van een meisje-in-haar-klas, dat bij de geringste berisping of kleinste aanmerking
overdreven luidruchtig te huilen begon, maar ze had geaarzeld, was teruggegaan.
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Want zij hield in haar hart meer van kinderen, dan van de groote menschen. O ja,
er bestond 'n groot onderscheid tusschen het eene kind en het andere, - zij wist dat
wel, - zij had ze zelf in klas, kinderen, wie het was aan te
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zien, dat de ondeugd er reeds in broeide en anderen, wier goedhartigheid uit hun
oogen keek. Maar die De Bruin, neen, dat had zij in de verste verte niet vermoeden
kunnen. Hoe was ook weer zijn gezicht? Maar Agnes vond, dat ze nu toch wel wat
overdreven zat te zeuren en ze stond op, schonk zich 'n kop koffie in, toen de
juffrouw-van-de-kamers aantikte en binnenkwam.
U gaat zeker vanmiddag naar uws moeder? informeerde die.
Ja juffrouw.
Wat u gelijk heb. Wanneer komt u weerom, de derde Paaschdag?
Nee de vierde, sprak ze ernstig terug.
U máakt 'r wat van! Is 't warempel, Woensdag pas?
Ja juffrouw.
Zoo. Heb u nog iets op uw geweten?
Nee juffrouw.
Nou, dan wensch ik u plezierige Paaschdagen....
Ik u ook, knikte ze vriendelijk de juffrouw toe, die achteruit schuifelde en de deur
voorzichtig achter zich dicht deed.
Stel je voor, dat je je heele leven zoo op gehuurde kamers moet slijten, dacht
Agnes, de botram-blokjes in haar keel proppend, 't is om dood te gaan! En ze
bestudeerde het laagje bleeke boter op een brood-reepje, die natuurlijk margarine
was. Vitello, glimlachte ze. En de koffie was zwart en dik. Ze trok 'n viezig gezicht,
stond op om het noodige in haar reistaschje te bergen en zoo gauw mogelijk naar
huis te reizen. Maar zij was weèr even voor 't raam gaan zitten, bladerde het
vaktijdschrift door en dacht nog eens: ‘stel je voor dat ik m'n heele leven lang op
gehuurde kamers zal voortvegeteeren!’ Ze sloot het tijdschrift en staarde voor zich
uit op de fel-roode bloemen van het vloerkleed en glimlachte pijnlijk: ‘dan word ik 'n
ouwe-jonge-juffrouw.’ Maar neen, maar neen, sprak 't driftig in haar, was zij niet
jong en gezond en... nou knap, dat durfde ze niet zoo hard-op zeggen. Ze
onderdrukte de flauwe meisjes-ijdelheid om zulks voor den spiegel uit te maken.
Toen ze echter toch langs den spiegel moest, keek ze vlug en schichtig even er-in.
Flauwe meid, vond ze zich-zelf. Ze ging nu maar gauw naar huis, dat was beter dan
al dat gezeur.
Weêr op straat, liep zij, ferm meisje, met blossige wangen, sterke, blauwe oogen
en pittig neusje, in het zachte zonnelicht, ging weêr langs haar school, kwam op
eene andere kade, waarvan de over-zijde geheel in zonlicht lag, zonder één mensch,
zonder eenig leven, niets dan hooge huizen, toen Agnes, kort maar hevig schrikte,
door een plotsen donderenden slag, - ze wist niet hoe en van waar, - bleef stil staan.
En angstig zocht ze in 't rond, toen een tweede, maar ratelende en daarna
dof-donderende slag haar angstig ontstelde, naar den walle-kant deed snellen, waar
ze in jammer uit-leed:
‘O God, zouën d'r menschen in zijn?’
Aan den kant der kade, waar zij rustig liep, waren, een eindje verder, eenige in
aanbouw zijnde huizen ingestort. Krijt-witte kalkstof wolkte op uit de puinhoop.
Agnes stond er alléen en het dichtst bij. Maar achter zich hoorde zij al in draf-stap
de menschen; vóór haar, zag zij in wilden ren mannen en vrouwen uit de zijstraten
elkander met wilde wijzende armen aanduiden, wáar het was en wàt er was... daar,
dáar... huizen ingestort... o god, o god, zijn d'r menschen in? Waren ze schaften?
Ja? Nee. Née. D'r zijn mènschen in, jammerde een ander, die langs Agnes draafde.
Ze stond daar, op dezelfde plek, met angstige bevende hand voor haar mond.
Ze durfde geen stap verzetten.
Aan den overkant werden ramen opgerukt en plompten hoofden met wildzoekende
oogen zich in 't vredig-geele zonne-licht, dat overal scheen; uit hooge, holle, geulende
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portieken stortten zich mannen op de kade en galopten in drom de brug over,
draafden aan, naar die ééne plek, dicht bij Agnes, waar dolhaastige helpers de
puinhoop bekropen, langs ladders klauterden, of zich in kuilen onderdompelden om
menschen te redden, die onder het puin lagen begraven. Want er waren menschen
in! ‘'n Ploeg van dertien die op 't dak waren,’ hijgde de één kort-ademig naar den
ander. En elk in den dichten woeligen menschendrom herhaalde, jammervragend:
‘dertien?’ Ook Agnes hoorde dit getal rondroepen. En in-eens werd zij flink,
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rap en resoluut. Zij keerde zich om, zag in de verte een postwagen rijden en zonder
langer te talmen, liep zij kordaat en dwars door de aangaloppeerende menschen,
van wie enkelen, vingerwijzend, haar tegen-schreeuwden, ‘néé, dáar is 't!’, tot ze
den wagen bereikt had en naar den koetsier ópriep, dat i terug moest, gauw, om te
helpen, want dat er huizen waren ingestort, dat er menschen onder lagen. Got man,
gà dan toch, anders is 't te laat! Je moet ze in je wagen vervoeren, drong ze heftig
en gebiedend aan. Naar 't Buitengasthuis, riep ze den koetsier na, wiens paard door
'n kloeken kerel reeds aan den teugel werd beetgegrepen, zoodat de leêge
postwagen, door gillende en klagelijk-lawaaiende lieden werd omstuwd, toen de
rumoerige volksmassa uit-één-warde, waarna één langen klagenden galm de lucht
doorschreide, want een man met bloed-bedropen gezicht hing in de armen van z'n
kameraad en moest in den wagen worden getild. Spoedig volgde een tweede, het
gelaat lijk-wit, de borst halfnaakt, gedragen door twee mannen en weêr galmde één
lange klacht van wee uit de menigte vrouwen, toen een derde, waggelloopend,
gesteund door één naast 'm, met z'n rooie zakdoek een bloed-gulpende hoofd-wond
poogde te stelpen.
Agnes bleef buiten den menschendrom. Zij stond dicht bij den wal-rand, zag een
oud-vrouwtje, eenige stappen verder, alleenig en verdrietig huilen, en ze stapte naar
haar toe, keek in het verschrompeld, ouwelijk gezichtje. En met tranerig-verdrietige
stem mummelde ze naar Agnes:
Ach juffrouw, wat verschrikkelijk hè, voor àl die vrouwen van die mannen.... Kijk
'r's, kijk 'r's, meewarigde ze. De menschenklit warrelde uit-een. Een man met vrouw,
die zich aan hem vastklampte en hunkerde naar zijn sprakeloos, grauw-grijs gezicht,
schreed met neêre oogleden langs de dood-stille menigte. Zijn hoofd verwikte niet,
zijn armen hingen loom langs zijn sterk maar moê lijf, dat werd als-weggedragen.
De vrouw omgreep zijn arm met haar arm. Zóo steunde ze hem naar hun
woning-in-de-buurt.
Agnes hoorde het naderend geklingel van de brandweêrbel. Dit deed haar rustiger
worden, terwijl zij zich haastig àfvroeg, hòe zulk eene instorting mogelijk was? Zij
verweet het dadelijk den ondernemer der huizenbouw. Maar in de rumoerige volte
dacht zij niet meer eraan, tot ze op-weg was naar het station. Die huizen moesten
zeker in onmogelijk-korten tijd weêr klaar zijn en of daar het leven aan hing van
arbeiders, dat kwam er minder op aan!
In het station kocht zij een derde-klas-kaartje en moest wel 'n half uur wachten,
vóor dat zij met den trein naar Alkmaar weg kon.
Het incident had een diepen indruk bij haar gemaakt. Zij bemerkte dit eerst goed,
toen ze daar schijnbaar-onverschillig liep langs een tot vertrek gereed staanden
trein; en innerlijk het ongeluk compleet doorleefde. Als ik een zwak meisje was,
veronderstelde ze, zou ik misschien gaan huilen, zoo als dat ouwe
moedertje-op-de-kade. Maar wakkere gedachten hielden haar ferm. Haar fijn-sterke
vingeren stevigden zich om het leêren hengseltje van 'r reistasch, zij keek eens op
naar den stationskap boven haar hoofd, dacht terug aan de plek, waar het ongeluk
gebeurd was en stelde zich innig voor, de ellende van de vrouwen, die straks
moesten hooren dat hun mán, òf dood, of zwaar-gewond in het gasthuis lag.
Wie-weet, waren er kinderen-van-de-slachtoffers bij haar op school! O, het was wel
goed, dat overal stemmen opgingen om het lot van den man, die ‘maar-'n-arrebeider’
was, te verbeteren. Neen, ze hield niet van menschen, maar van dìe menschen wel.
Ze hield niet van menschen, mannen, hééren, die ijdeltuitig in mooie kleêrtjes met
glimmende pommade-hoofden en leêge hersens rond liepen in Alkmaar, in
Amsterdam, in Den Haag... overal, waar ze geweest was en dat soort had ontmoet.
Ze hield niet van mannen, aan wie je op het eerste gezicht je ziel en je zaligheid
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zou toevertrouwen, wier oogen zoo mooi open en vertrouwelijk je tegenlachten en
prat gingen op hun gevoel, op hun ‘ziel’ en toch in hun hart voos en gedegenereerd
waren ten slotte. Neen, niet hield ze van hen, die zóo niet, maar ánders waren, prat
gingen op hun verstand, op hun wijsheid, schoolmeesters, zooals zij die wèl, maar
dan toch zeldzaam, had ontmoet. Neen, de type-schoolmeester, zooals zij zich die
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had voorgesteld, toen ze buiten het onderwijs stond; de type, zooals Hildebrand die
teekende met 'n enkel trekje, door hem de vreugde van een vroolijk gezin te laten
bederven, met de nare aanmerking: ‘dat de vleermuis niet vloog maar fladderde,’
die type, ontmoette ze weinig of nooit. Eén kende ze. Hij was in dezelfde school,
Greefing. Die was nog van het ouderwetsche genre. Die zei nog zeer correct, dat-i
naar Cappelle aan de IJssel ging! Die zei nog, als je met 'm sprak en hij vergiste
zich: pardon, juffrouw Dekker, ik zei daar ‘beter als’, ik bedoel ‘beter dan’.... Wat
had ze later 'n pret gehad, door 'm herhaaldelijk plagend te vragen of er na de
‘vergrootende trap’ niet altijd ‘dan’ moest volgen!? Niet-waar, meneer Greefing, niet
‘als’, maar ‘dan’?
In den trein naar Alkmaar zat Agnes alleen in een derde-klas-wagen. Zij dacht
aan haar moeder, aan haar eigenlijk thuis, aan Jeanne, haar zuster, die reeds eenige
jaren gehuwd was en ook in Alkmaar woonde. Moeder wilde maar niet bij Jeanne
komen inwonen. Daarvoor had ze haar onveranderlijke redenen. Moeder vond
Jeanne prikkelbaar, het zoû op den langen duur nooit goed gaan. Neen, als 't bij
joù was, had moeder 's gezegd, dan was 't heel wat anders! En moeder had haar
'n zoen op 'r voorhoofd gegeven. En was de kamer uitgegaan. Ze hadden beiden,
elk, alleen, stilletjes even geschreid. En toen ze in de kamer weêr kwam, liet Agnes
zich in moeder's armen omstrengelen en vertroetelen en werd ze geprezen: ‘goèd
kind, je bent net je vader. Lieveling!’ Deze en soortgelijke oogenblikken herdacht
zij zoo gaarne.
De trein reed het station uit en Agnes keek naar buiten, naar de blauwe lucht. Ja,
mijn moeder is 'n lieveling, zong ze bijna. Morgen ging moeder naar 't kerkhof, waar
vader begraven was. Moeder lamenteerde niet, moeder weende niet... vaak gevoelde
smart uit zich niet meer in tranen! Zij kende ze nog zoo goed, de Zondagochtenden,
dat zij samen naar 't graf gingen, dan bleef Jeanne altijd thuis. Waarom zij, - Jeanne,
- niet meê ging? Wèl, zij kon onmogelijk een gewoonte-gang ervan maken. En toch
ging ze. Maar plotseling, spontaan. Als ze dan terugkwam was ze stil en bleek. Het
was dan de avond van zulk een dag een stille, maar schoone avond voor alle drie.
In Alkmaar uitgestapt, ging zij langs de intieme, heldere huisjes van dit nijver
hollandsch stedeke, nu en dan keek zij op, naar een oud-mooi trap-geveltje met
witte bandjes tusschen de front-steentjes en eindelijk stond zij voor de
donkergroen-glanzende deur van het ouderlijk tehuis. Zij belde aan. En toen ze de
glimmend-koperen ring-in-den-leeuwenbek op en neêr zag bengelen, doordat de
deur zachtkens en schuinweg week, was het of zij warmer werd van binnen, of de
zon dwars door haar hart straalde, terwijl de gang in stuursch wit licht voor haar lag.
Toch kwam zij hier bijkans elke week en Femmetje zei, als gewoon goeien-dag en
hiernaast is moeder, bedacht zij zich. Alles héél gewoon. En toch....
In de kamer, die zij binnentrad, stond haar moeder. Het diepe namiddaglicht
scheen schemerig en schaduwend in haar gezicht, waarin warm-bruine oogen onder
het edelgebogen en effen voorhoofdbeen liefde-rijk, getemperd gloeiden. Om haar
dunne sierlijke lippen glimlachte ze, toen Agnes haar zoende op de eene wang en
ook op de andere en ‘dag lieve moeder’ zei.
Dag lieveling. En door de warme klank van dit woord doorstroomde het kind eene
teedere maar sterke liefde. Zij was moeder's ‘lieveling.’ Zij wist zich kind.
In de serre, tegenover elkaâr zittend, vertelde Agnes kalm en regelmatig, zonder
bijmengsel van eigen sentimentaliteit, zonder nuttelooze overdrijving, het erge van
het ongeval in Amsterdam.
En toen zij zweeg, bleef moeder maar naar haar kijken, het gelaat iet-wat schuin,
de ééne hand over de andere, in rust, op haar schoot.
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O, als u 't gezien had moeder, zooals ik, die er vlak bij stond, dan zoû u 't nooit,
nóoit vergeten. Er stond 'n oud-moedertje op de kade, zielig alleen, en die begon
te huilen toen ze me sprak, die zei: ‘och juffrouw, wat verschrikkelijk hè! Voor àl die
vrouwen van die mànnen....’ Het was 'n stumpertje, met 'n gezichie, doorkrast van
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rimpels, van zorg, en ze stond daar maar te huilen van verdriet en medelijden, met
al die stakkers van stoere mannen, die als lijken er-uit kwamen of met 'n
vrééselijk-bebloed hoofd werden weggedragen... 'n ramp in die buurt moeder! Vindt
u 't niet heel erg? U kijkt zoo tevreden, zóo, ik-weet-niet, maar net of 't u geen zier
kan schelen, wat ik vertel.
Jawel kind, maar ik moest telkens aan iets anders denken.
Aan iets anders? Aan wat dacht u dan?
Dat je zoo, in alles, net je vader bent.
Agnes zweeg, keek de serre uit, den tuin in. Zij was, in àlles, net haar vader. Hóor,
moeder zei 't nog eens, dat zij, jà, dat zij op haar vader leek, dat haar vader ook zoo
vertelde, zooals zij, - Agnes, - vertelde, dat die zelfs geen seconde zoû geaarzeld
hebben om te helpen, te redden... je vader zoû zelfs... en hij was daar niet trotsch
op....
En Agnes fantazeerde snel haar vader, zooals-i op de portretten stond, tot
werkelijkheid; maar dan op z'n schouders een man-ín-werkkiel....
En Agnes dacht aan den postwagen, aan den koetsier, dien zij aangeroepen en
tot mede-helpen had vermaand. Dit had zij vergeten te vertellen.
Moeder en dochter zouden dien avond naar Jeanne gaan. Zij wandelden kalm
en rustig door de vredige straten, naar het buitenwijkhuisje, waar Jeanne en haar
man in woonden, een ‘villatje’ met kalk-witte muren en grasgroene luikjes voor de
venster-ruitjes, rood-gekartelde dakpannen. Het hek piepte open en ze liepen,
moeder en dochter, de één achter de ander, het smalle klinkerpaadje over, dat
leidde naar het steenen stoepeke, waarboven de deur, poort-bogig. Aan beide
kanten van het klinkerpaadje was er groen en bloemen.
In de gang, om elkander dremmelend, vertelde Jeanne dat er visite was, die mâ
en Agnes wel kenden. De zoon van dokter van Steenderen. Hij is ambtenaar bij de
posterijen, zooals u weet, meende Jeanne. Zie je 'm nooit in Amsterdam, Agnes?
Nee nooit. Woont-i in Amsterdam?
Ja. Ga binnen mama.
Agnes, achter haar moeder, zag in den warmen gelen lamplichtschijn iemand
zitten, met bleek gelaat, dat zijwaarts was gewend en naar haar zwager keek, toen
recht-uit naar de binnenkomenden oogde, oprees en haar moeder het eerst groette,
daarna voelde ze een warme hand om haar zoele vingeren grijpen en twee
grijzig-blauwe oogen in haar eigen kijkers priemen. In die oogen was iets vreemds,
iets scherps redeneerde zij onmiddellijk, waarna ze de koele hand van haar zwager
vatte en diens bol-blozend, goeiig gezicht graag en schalksch tegen-knikte. Dag
zwager. Ben je gisteren niet in Amsterdam geweest?
Ja wel zusje.
Zóo. En waarom ben je dan niet bij ‘zusje’ geweest?
Lief kind... ik ben je schóól voorbijgegaan....
Voorbijgegaan?
Ja, voorbijgegaan. Toen was 't half vier, ik denk dat duurt nog 'n heele poos eer
jij te voorschijn komt, weet-je-wat, ik kan nog net de trein van 4.10 halen en dus...
ziedaar, lief zusje....
Krijgt u geregeld bezoek van uw zwager, als-i in Amsterdam komt? informeerde
de post-commies.
Neen, niet regelmatig, sprak Agnes, hoogjes maar vriendelijk. Gisteren
bijvoorbeeld, is-i m'n school voorbijgegaan, maar anders, nietwaar Her, verzuim je
niet dikwijls.
Verzuimen, verzuimen, herhaalde zwager, oolijk en vroolijk, 't is of ik bij je in de
klas zit en gisteren stukjes heb gedraaid!...
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En 'n afkeuring krijgt, completeerde de post-commies van Steenderen, verrukt
met z'n eigen vondst, schoklachend.
Toen was het voor moeder eene prachtige gelegenheid om tegen den
binnen-dartelenden hond te spreken, een Iersche setter, met rood-bruine haren,
glanzend langs zijn sterk en lenig lijf; een slanke maar krachtige kop, waarin bruine
spiegelende oogen zich groot en open toonden.
Wat heeft-i 'n mooie groote ooren, loofde de post-commies. 't Is 'n setter, hè?
Wat zie jij dat gauw, spotte van Ruurlo, schertsend; 't is 'n Iersche setter já. Paul!
Paùl!!
Laat 'm nu eve bij mama, verzocht Jeanne, die zag, dat Paul uit de liefkoozende
streeling van moeder's hand wilde wegglippen.
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Van Ruurlo zoû zijn oud-schoolkameraad, Van Steenderen, een aardig
voorval-met-z'n-hond, vertellen. Mama wist 't reeds en Agnes had hij 't, meende-n-i,
ook verteld. Stel je voor, ik ben op 'n avond alléen thuis, m'n vrouw was hier, bij m'n
schoonmoeder, en ik verveelde me, zooals dat wel 's meer gebeurt als m'n vrouw
't huis ontloopt, hm hm... luister je ook naar me Jeanne?
Met de meeste attentie, vleide die, hoofsch, guitig knipoogend naar mama en
Agnes, die zij elk 'n kopje thee presenteerde. Asjeblieft moeder. Asjeblieft Agnes.
Nou, dan kan ik met 'n gerust hart verder verhalen. De hond zit dàar in die hoek.
En zooals je vaak doet met 'n waakzame en intelligente hond, je neemt van die
kleine proefnemingen, om te zien hoe ver zoo'n hond z'n intelligentie gaat. Goed.
Of om de verveling 'n beetje te verdrijven, schertste Agnes fijntjes, een koek-brokje
in Paul's bek werpend, dat met één enkelen hap wèg was, terwijl Paul verbaasd
stond te kijken als had hij nog niets gehad. Ja, je hebt 't al óp, zei Agnes. Van
Steenderen, - vervolgde weêr de ander, die de lacherige gezichten om Agnes'
spotternijtje geduldig afgewacht en lijdzaam verdragen had, - zooals m'n schoonzusje
wil, uit verveling, strek ik me hier, waar ik nu zit, lang-uit neêr, op den grond.
Was je dan zoo moê of zoo lui? plaagde nu de postcommies z'n inwendigen lach
toomend, om reden hij z'n schoklach van daar-even wel wat onmatig vond. Of was
dat noodig voor de proefneming? Dank u zeer mevrouw. Hij pakte een kopje thee
beet, dat hij als lief, breekbaar speelgoed, tusschen z'n beide handen liet rusten.
Als ik nu verder mag gaan, liefst zonder interrupties....
Herman, wil jij ook thee? plaagde een andere stem, die van Jeanne.
Dat vraag je me anders nóóit, kaatste haar man, goeiig herbeginnend, dat de
hond in diè hoek zat en hij, - van Ruurloo, - hier op de grond lag om zich...
schijn-dóód te houden. Daar hoor ik de hond op me àfkomen en terwijl ik m'n adem
in-hoû voel ik z'n neus snuffelen vlak boven m'n mond. Ik hoû m'n adem in! Hij
snuffelt, begint mét z'n pooten op m'n borst te bonken en te stompen, tot ik onmogelijk
langer stil kan blijven liggen, ik proest 't uit... en daar begint me die hond dol door
de kamer te springen, van vreùgde, springt tegen me op... alleréénigst! Maar nou
komt m'n vrouw thuis. Ik zeg tegen m'n vrouw, pas-op, ik zal je 'n bewijs geven van
de intelligentie van Paul. Moet je daarvoor op de grond gaan liggen, vraagt ze. Ik
zeg: wacht maar! De hond zit daar weêr in dié hoek! Ik lig hier op de grond en hoû
m'n adem in. Dáár staat m'n vrouw vol verwachting, vol spanning. Ik wacht. M'n
vrouw wàcht. De hond wàcht. Weet je wat de hond doet? Hij draait zich heel-kalm
om in z'n hoek, legt z'n kop op z'n pooten, alsof-i zeggen wil, dat kan één keer
gebeuren maar 'n tweede keer niet! Had ik 't jou ook al verteld, Agnes?
Neen. Maar mama heeft 't me verteld.
Agnes heeft vanmiddag 'n paar huizen zien instorten, vertelde mevrouw Dekker,
twáálf menschen zijn 'r onder geraakt.
Waar is dat gebeurd, haastvraagde zwager.
Da Costakade. Huizen in aanbouw. Twaalf werklieden, metselaars en
timmerlieden.... Agnes wilde niet weêr in nadere detailleering verhalen en nuchterde
als-gevoelloos, banaal: ‘'t was 'n treurig gezicht.’ Och, dat is van die zoogenaamde
revolutie-bouw, klap-klep, daar staat 'n huis, voorkamer, alcoof, achterkamer, keuken,
't is koekoek, één zang. Niet alleen dat 't afzichtelijk is al die uniforme woningen,
huis aan huis, naast mekaar, maar er wordt een materiaaltje voor gebruikt, zoo
slecht, zoo kráp....
Ja zeker; stemde Van Steenderen in. Want het zoû me niet verwonderen, of 't is
ook in dit geval, dat u gezien heeft, weêr te wijten aan de slechte kwaliteit
bouwstoffen; 't zij cement, 't zij wat anders.
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O, denkt u dat ook? interesseerde zich Agnes. En als 't werkelijk aan slechte
grondstoffen te wijten is, wie is dan voor zoo'n ongeluk aansprakelijk?
De aannemer, zou 'k meenen.
De aannemer. Dat dacht ik ook. Ze vond 'm belangwekkender dan-i op 't eerste
gezicht leek. Vreemde oogen, had die man. En
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ze keek haar moeder aan, die rustig zat te luisteren. Ik woon in zóo'n buurt, moet
u weten, waar de huizen zoo dun en licht in elkaâr zitten en dus....
Waarom ga je dan niet verhuizen en in een betere buurt wonen, ried moeder aan.
Mama, in de buurt van mijn school kan ik niet kieskeurig zijn. Ik kan toch niet in
het Willemsparkkwartier gaan wonen!?
Dat is mijn buurt, sprak de postcommies. Ik woon in de Johannes Verhulststraat.
O, dan woont u voornaam in vergelijking met mijn wijk, dan woont u héel voornaam!
Ik hoef maar 'n paar stappen te loopen en ben midden in de arbeiderswoningen van
twee en drie gulden huur in de week. Van die kazernewoningen, u kent ze zeker
wel?
Jawel, ik ken ze wel. Maar ik kom weinig in diè buurt. Je loopt 'r trouwens niet
voor je genoegen.
Neen, men loopt er niet voor z'n genoegen, gaf Agnes toe, met ironie-klankje in
haar stem. Integendeel. En zij zweeg.
En als je d'r Zondags wandelt, zeg Van Ruurlo, dan is daar in die buurten 'n bende
kinderen op straat, allemaal van dat ‘grauwe goedje’, dat ressorteert onder ‘misdadige
jeugd’.
Maar als de jeugd braaf en beschaafd was, meneer Van Steenderen, dan was 't
ook niet noodig ze te leiden en op 't goeie spoor te houden, maar ze is niet braaf
en ze is niet beschaafd en daarom maken we er vlijtig werk van de jeugd wèl braaf
en welbeschaafd te doen worden.
't Lijkt me 'n ondankbaar werkje, vond de ander.
Tòch niet. Er is zooveel moois in kinderen. In 't slechtste kind is nog zooveel
goeds. U gelooft me niet, - ik ziè 't aan uw glimlachen, - maar ik weet 't met mijn
weinigje ervaring, 't slechtste kind, 'n kind, waar stéélzucht in zit, - dat is toch al heel
erg nietwaar? - in zoo'n kind zelfs, heb ik 't goede gezien, het berouw, het eerlijke
oprechte berouw over z'n ondeugd, dat-i me na schooltijd om vergiffenis vraagt en
zegt: ‘och juffrouw zal u 't niet zeggen ân me moeder...?’
Maar er is dan toch 'n groot verschil tusschen 't ééne kind en 't andere, wist zwager
mede te deelen. Ik kreeg me toch verleden in Amsterdam, - 't was in jouw buurt,
Rozengracht, - 'n rauwe aardappel tegen m'n wang, dat als ik de jongen bij z'n broek
had gekregen... noù! Denk je dat ik dan 'n zedenpreekje tegen zoo'n jongen ga
staan houden? Dan lacht-i me nog uit! Dan krijg ik, 'n eindje verder, dezelfde
aardappel tegen m'n andere wang. Ik dank je wel zusje. Geef jij maar goedbedoelde
opvoedkundige lessen, ik geef ze opstoppers.
Trouwens, sláán is op school verboden, niet waar juffrouw Dekker?
Ja meneer van Steenderen. De plak en de roede zijn in 't oudheden-museum en
liniaaltjes en rietjes en al dat gerei is ook voor goed opgeborgen.
Maar geef je ze nooit met je hand zoo'n klein tikje, vischte van Ruurlo.
Neen zwager, dat is in mijn klas niet noodig. We doen dat tegenwoordig anders
en beter. Met kleine tikjes bereik je veel minder dan met je oogen en met je mònd!
Als je 'n kind goed aankijkt en doorziet, als je 'n kind op de goeie, treffende toon
toespreekt, dan, stel ik me voor, de grootste deugniet te verbeteren. En ze dacht
aan die jongen, de Bruin. Ook diè, zou ze met tact en verstand wel beter maken.
Eerst zoû ze nagaan, uit wat voor 'n gezin die jongen... maar ze hoorde Jeanne
praten, het gezelschapje verzekeren, dat Agnes altijd zoo ‘idealistisch’ was, dat
Agnes zich ‘illusies’ maakte van proletariërskinderen te willen opvoeden, te willen
verheffen, te willen veredelen, allemaal heel mooi, maar de werkelijkheid, leerde
wel anders. O, zoo'n kind had berouw, ze geloofde 't best; zoo'n kind huilde, och,
hoe, gevoelig zoû je zeggen, maar morgen was-i 't vergeten en deed-i 't zelfde
kwaad. 'n Kind, waarin 'n verdorven aard zat, hoe dan ook, dat bléef slecht, dat
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maakte je met de bèste paedagogiek-methode niet beter... Jeanne werd heftiger in
haar betoog, greep voorbeelden uit de jongensbent in Alkmaar, wat was er van diè
geworden? Wat hadden de ouders niet met gene verzonnen? Wat was er van dat
kind gegroeid? En ze daalde in loome rust neêr, door genoegelijk te vertellen dat
dat kereltje van Van Bever de mazelen had.
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Dan zoû ik er voorloopig niet over huis komen, raadde van Ruurlo, uit vrees voor
narigheid van besmetting.
En de ouwers dan, twijfelde z'n vrouw.
Dat is hùn zaak. Daar bemoei ik me niet meê, nuchterde de voorzichtige. Als wij
er maar niet eerder komen dan dat dat ventje genezen is. Ken je 'm, Van
Steenderen?
Nee.
Aardig ventje.
Maar als-i ziek is vin je 'm niet aardig, speldeprikte Agnes.
Ik zal 'm gaan oppassen hoor kind, koddigde zwager terug, ik zal vanavond nog
naar z'n bedje gaan, ik zal tegen 'm zeggen, Jantje, heet-i niet Jantje? Jantje, de
complimen jes van juffrouw Agnes en ik moet bij je waken, ik zal morgen zelf ook
wel met mazelen rondloopen, maar dat is minder....
Herman, wees niet zoo flauw, verzocht terloops z'n vrouw, en kun je niet 'n
oogenblik afstand doen van die pijp? Rook 'n sigaar, zooals meneer van Steenderen
doet, dat geeft bescheiden rook.
Hindert u de rook mama, vroeg schoonzoon, met oplettende oogen, afwachtend.
Nee jongen, ik kan er nog wel tegen.
Ik zal toch de pijp maar neêrleggen.... en heeft u de twee tuinstoelen, die 'k besteld
heb, ontvangen?
Ja. Dank je wel. Die heb ik gekregen. Maar Herman.... de zitkussens, die ik er
zoo graag bij woû hebben, die hebben ze niet gestuurd.
Hee! Hebben ze die niet gestuurd?
Nee. 'k Heb ze niet ontvangen.
Da's vreemd.
Heb je ze wel zeker besteld? klemde z'n vrouw.
Hoû jij je d'r nu buiten, verzocht hij, narrig, omdat hij door die vraag in de val moest
loopen. Hij had 't glad-weg vergeten!
Hij heeft ze niet besteld mama, besliste Jeanne. O, zie die booze oogen mij
vernietigen, declameerde ze verder, als de heldin in 'n drama.
Moeder vroeg wijselijk of Herman, als hij in Amsterdam kwam, er eens naar wilde
informeeren, waar die kussens bleven. Want zij wilde die kussens toch wel hebben.
Agnes wilde graag weg en gaf ongemerkt mama 'n wenkje. Wilde mama nog even
blijven? Het was haar goed. Zij vond anders, dat zij zoo niets te doen zat. Daar zat
meneer van Steenderen, pratend met Herman over... over... de instorting der huizen
en dat er wel reeds 'n verslag van in 't Nieuws zoû staan. Herman ging de krant
halen. Die meneer van Steenderen, wat was hij voor 'n man? 'n Oud-schoolkameraad
van z'n zwager... postcommies.., hoe oud hij wel was? Je kon dat moeilijk in-eens
op-den-man-af vragen. Toch wel iemand van dicht-bij-de-dertig. Had die man veel
geboemeld? Hij had zulke kringen onder z'n oogen. Kijk, hij woû wat tegen haar
zeggen... of ze... of ze wat? O, of ze Isadora Duncan had zien dansen? Neen, die
had ze niet zien dansen.
U wèl?
Ja, ik heb 'r zien dansen in 't Paleis.
Vondt u 't mooi?
Ja, goddelijk-mooi. Origineel. Ze danst, wat men noemt, barrevoets....
Wie danst 'r barrevoets, verbaasd vraagde van Ruurlo, die met de krant in z'n
hand binnen kwam.
Isadora Duncan.
Op bloote voeten? En wáár doet ze dat op? wilde de ander weêr weten.
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Op 'n soort van tapijt, dat op 't tooneel uitgespreid ligt... en waar 't electrisch licht
op schijnt... héél mooi. Prachtige lijnen en vormen geeft ze, alles op de maat en op
de melodie van de muziek... zij wil, dat heb ik gelezen, de danskunst heel-en-al
renoveeren... volgens Isadora Duncan is het hedendaagsche dansen,...
Agnes luisterde met aandacht en studie. Zij vond 'm nu wel sympathieker dan
daarnet. In zijne vreemde, grijs-blauwe oogen zag zij telkens iets tintelen, iets
scherps, dat haar, wanneer hij niets zei en alleen maar keek, zeer antipathiek was,
maar nu, in gesprek over die danseres, werd dat vreemde, dat scherpe in die oogen
iets zeer levendigs... maar soms was het vreemde er niet, verdoften die oogen en
praatte de mond als een mak werktuigje. Het was dàn, dat Agnes vermoedde: hij
zit maar wat te babbelen, bij elkaâr gelezen en geluisterd, navertellingen van wat
de krant bericht. Zoo ook nu. Ze
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hoorde dat hij met lauwe intensie vertelde, dat Isadora Duncan een school had
gesticht in het ‘Grunewald’, dicht-bij Berlijn, en dat Isadora Duncan daar jonge
meisjes, kindertjes opvoedde, intern, om die nieuwe danskunst van haar te lééren....’
En dit had zij nu zoo gaarne wat levendiger en gloedvoller van 'm gehoord. Dan
zou ze hem maar wat vragen. Waren het héél jonge kindertjes? Hoeveel waren er
wel in die school? Toch enkel meisjes? Zeker kinderen van gefortuneerde ouders?
Wist hij dat niet? O, stonden er plaatjes van in ‘De Prins’? Dan zou ze het blad
koopen om dat 's goed te weten. Zij keek weêr naar mama, die met Jeanne praatte,
toen naar Herman, die het bericht van de huizen-instorting reeds gevonden had en
naar de gelegenheid haakte om wakker en welgemoed de voorlezing in te zetten.
Als mama nu ook even niets zei, dan zou hij met den titel helder en duidelijk
beginnen. Maar die twee durfde-n-i niet storen, dus verwittigde hij ‘zusje’, dat het
er-in stond.
Wàt staat er-in? onverschilligde zij, een weinig.
Van die huizen, die jij hebt zien instorten.
Oo. Wat wordt er van gezegd? Staat erbij wat de oorzaak is?
Ik ben bezig 't te lezen, loog hij, stikemwachtend tot mama of z'n vrouw zouden
zwijgen. Kon-i beginnen?
We zullen 't thuis wel lezen, Herman, gemoedelijkte Agnes. Aan
voorlezen-van-hem had ze geducht 't land. Toen keek ze met 'r open blauwe kijkers,
zonder ferme gedachten of bewusten wil, het bleeke gelaat aan van den
postcommies. En dadelijk weken haar oogen voor van dien scherpen, stekeligen
blik. Het was als had zij ópgezien in de stekende stralen der zon Het raadselde in
haar na-gedachten wat dat vreemde in dien man wel zijn kon!? Het raadselde.,..
Maar sterk en kloek vroeg zij toen haar moeder, of ze eens gaan zouden?
Allen waren een weinig verrast, dat Agnes zoo plotseling opstond en wilde
weggaan.
Alleen van Steenderen keek neêr, glimlachte littel. Maar Agnes zag 't. Zij groette
hem frank en open, voelde weêr zijn naarwarme hand en vorschte het raadsel van
dien stekeligen blik.
Op straat, in den zachten avond, - het leek wel zomer, zoo stil was het weder, en
zoo schoon stonden de sterren hoog boven haar hoofd, - ging zij in blijë en vrije
verademing, gaf zij haar moeder, als toen ze nog 'n heel jong meisje was, 'n
koesterende arm en wilde dien man gauw vergeten. Dus sprak zij, al koutend, van
andere dingen, van den komenden zomer en de groote vacantie, maar telkens
keerden haar gedachten terug naar dien man. Wat was er dan toch in hem, dat haar
anders zoo sterke en flinke gedachten thans bleven treuzelen om dat ééne, het
geheimzinnige, in die oogen, dat zij nog niet verstond? Wat was er toch 'n vreeselijk
groot verschil tusschen zulk soort oogen en de oogen van 'r moeder; die waren
bruin, die waren heel anders, die konden soms zoo mooi zijn, dat 't net was als
waren er goudsprankels in. Dat was móoi! Dat zag je niet vaak! Dat hadt je alleen
met bruine oogen. Zoo peinzend herinnerde ze zich onlangs in 'n Amsterdamsche
tram met veel menschen binnen-in, 'n studietje gemaakt te hebben van de
oor-soorten der dames en heeren, die in den wagen zaten. En wat leerde je dan
veel nieuws op 't gebied van ooren! Je hadt....
Wat ben je stil kindje, merkte mama op.
Ja moeder, ik dénk aan óoren, sprak ze laconiek weêrom.
Aan óóren? Aan wie z'n ooren? Màlle meid.
En aan 't onderscheid tusschen oogen en oogen. Ik dacht aan ùw oogen....
O.
En aan meneer van Steenderen z'n óógen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

... de moeite waard!
Vindt u dat niet de moeite waard? Meneer van Steenderen heeft zeer opmerkelijke
oogen.
Precies dezelfde oogen als z'n vader. Gewóon....
Nee moeder, niet gewoon. Hij kijkt iemand aan op 'n manier.... Nee, niet zooals
anderen, zooals Herman of zooals....
Maar wat dan toch, kind? Ik begrijp je niet. Hoe kijkt-i dan?
Dat is niet makkelijk na-te-doen, maar die man heeft iets in z'n blik, iets, iets... ik
weet 't niet, máar....
Iets aardigs, iets goedigs?
Nee heelemaal niet.
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Wat dan? Iets dat niet goed is? Dat zoû kúnnen, want dan heeft-i 'n aârtje naar z'n
vaârtje.
Wat is die vader dan voor 'n màn? Hij is hier toch dokter?
Ja.
En deugt dat heer niet?
Deugen, deúgen... tegenwoordig wèl, maar vroeger was-i wel wat al te vriendelijk
tegen jonge-meisjes, zoodat ik maar zeggen wil, als z'n zoon die eigenschap van
papa heeft geërfd dan heeft-i dat van geen mensch vreemds.
Hij ziet er wel als 'n echte boemelaar uit, die zoon, vindt u ook niet?
Ja, daar ziet-i wel naar uit.
Hij heeft, natuurlijkte Agnes, - van die kringen onder z'n oogen, alsof-i dáágen-lang
niet geslapen heeft. Wie weet tot hoe laat zoo'n man in de café's zit!
Ze stonden voor de huisdeur.
Wat is 't heerlijk weêr hè, genoegelijkte moeder, toen Agnes achter haar te wachten
stond, opkijkend naar de tintelende sterren. En Agnes praatte opgewekt weêr-om,
dat het al wel zomer leek, dat de sterretjes helder stonden en dat het morgen ook
mooi weêr zoû zijn.
Dien avond stond zij voor het geopende vensterraam van haar kamertje, dat aan
den tuinkant was. Hier kwam zij, op eene enkele uitzondering na, elken
Zaterdagavond. Hier ging zij als kind-meisje elken avond, klok-slag acht uur, slapen...
en zij kende ze nog wel de avonden en de ochtenden, dat zij, hier, geknield haar
avond- en morgengebedje zei.
Agnes bleef voor het open raam wat poozen. Avondwindje koelde binnen en lei
op bei heur wangen een laagje frissche, zilte koû. Sinds jaren had zij niet gebeden,
had zij geen handen gevouwen en woorden als vroeger gepreveld. En toch... het
was soms of zij iets miste, of er iets liefs en teêrs uit haar hart was, dat zij als kind
toch had gehad. Zij miste dit lieve en teêre hier, hiér, in deze kleine kamer, waarin
een stukje van 'r jongste jeugd scheen achter-gebleven, dat zich als-nestelde in de
donkerblauwe dikplooiende gordijnen, die zij nu vasthield in haar opgeheven hand.
Wijlend stond ze maar te kijken naar de sterren, die hier zooveel schooner en
schitterender waren dan in de groote, koude stad.
Zij scheen een droomerig meisje, zóo. En toch was zij dit niet. Verzen las zij
slechts zelden. Een nieuw boek, een roman, dien zij wel eens ter lezing kreeg, vond
zij niet mooi. Ontstond er dan een literair dispuut tusschen een twistgragen,
literaturenden collega en haar, - de lezeres, - dan zweeg zij in allen eenvoud,
onoverwonnen, want zij bleef het boek vinden, niet mooi! Groepten anderen,
dispuutlustigen, om haar heen, snel liep zij weg, want die nieuwe boeken vond zij,
niet mooi!
Neen, een poëtisch meisje was zij niet en toch kon zij, als het lente werd en de
boomen stonden met hun jong en tenger groen te groeien in het licht, loopen met
eene verrukkelijke blijheid in haar van binnen tintelend hoofd, toch kon zij, als het
zomer was en de boomen waren, volgroeid en rijp, een liefde voor het leven in zich
koesteren, eene liefde die schuchter bloosde van haar blosfrissche wangen, eene
liefde, die in haar sterke blauwe oogen het schoonste innerlijk leven was.

II.
Toen Agnes den volgenden morgen ontwaakte, was het Paschen. Zij hield er niet
van in de poezelige massa van het liefkoozende bed druilend te denken aan iets of
niets. Als zij wakker werd, dan stond zij daarna dadelijk, levend en actief, in den
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nieuwen dag. Zoo ook nu. Zij stond in het midden van de kamer, die nog in duister
was, met slechts enkele licht-veegen op den vloer en langs één wand, strekte haar
armen, langs haar hoofd, in de lucht, vuistte haar vingers, als hing daar eene trapeze,
waaraan hare handen zich klemden. Toen, de wit-kreukelige nachthemdmouwen
weêr omlaag, liep zij tot aan één der donkere gordijnen, kierde deze voorzichtig en
zag de zon schijnen, over-al. Zij zoû zich nu reppen om gauw beneden te zijn.
Gekleed in een donkerblauwe rok en gestreept-flanellen blouse, waarop een
blauwzijden das slipte, daalde Agnes op haar deegelijke nuttige looplaarsjes met
lage hakken de trap af, die naar de gang kronkelde,
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waarna zij de voorkamer inkeek, de achterkamer rond zag, de serre inwandelde. In
den tuin was Femmetje. De vensters openklappend, riep Agnes haar toe: ‘morrege
Fem!’
Wat ben u vroe-oèg! zong zeurig de meid.
Ja Fem. 't Mooie weêr heeft me wakker gemaakt. 't Zonnetje doet je goed hè?
Of dat goed doet! Alles loopt môi uût.
Ga je naar de kerk Fem?
Ikke nié. Gao je met moeder?
Nee Fem. Moeder zegt dat de preeken van de jonge domenee niet mooi zijn.
Zóo was 't, knikte de meid. En dat jong' doet allegaor van kánsel zulleke raore
praot!
Wat vertelt-i dan Fem?
Nou net of dat-i met je ân taofel zit. Hai zait gewôn van kánsel dat hai op rais is
geweest naor... weet-ik-veul... naor, naor Albissinië....
Albissinië Fem? verbaasd vraagde Agnes.
Jao, kaik maor's nao in dat boek-met-plaot'n dat je heb, daor zul je 't wel in vind'n.
Nee, da's geen domenee voor je moeder en voor main! Hai komt uut Amsterdam,
sprak ze in scheldtoon. Hij h'ft 'n kanaorie, die laot-i boven op zien kop zitt'n en die
laot-i in z'n nuus bieten en die pikt de suuker uut de pot... èn... èn, die laot valle
waot-i kwait wil weze. 'k Weet 't van Aol. Je ken Aol toch wel, die vroeger bij Dirk
van Jan Ep het gediend?
O ja, diè... dient Aol nu bij domenee?
Aol dient bai 't jung, verbeterde Femmetje.
Agnes wendde zich om en zag mama in de voorkamer, bezig met het ontbijt.
Ze wandelde daarheen, en stond met een sprongetje, in-eens, vlak voor haar
moeder. Die boog het grijze hoofd gewillig over naar haar kind, dat beide armen om
moeder's hals strengelde en op elk van moeder's wangen een zoen lei. Toen hield
Agnes moeder's hoofd met de grijze haren, met de bruine oogen tusschen bei heur
handen, zoo zacht en zoo teeder, als was dit goede glimlachende gezicht een brooze
en brekelijke schat.
Na het ontbijt ging Agnes het huis uit.
De zon scheen veel en lief in de propere straten van het nette stedeke, dat heilig
en vroom scheen, wijl het ‘Paschen’ was. In de groote kerk, waar Agnes langs ging,
zongen de open monden een galmend loflied naar God, den Heer, stortte het orgel
een golf van zwaar dreunende klanken in de windvlaag van hijgend en dankend
gezang. In de schaduw der kerk tochtte een joelend windeke langs Agnes' wangen,
maar het hinderde haar niet, zij dronk met éénen teug de lucht in en het smaakte
haar als koud, frisch water. Zou zij eens even in de kerk gaan en luisteren? Of 't
wáar was wat Fem van de jonge domenee zei? Maar zij ging niet naar binnen, liep
verder, was van plan naar Iepes te gaan.
Iepes was van haar kinderjaren af, de goede, oude vriend van Agnes.
Iepes was bijna zeventig jaar, sukkelde in in den laatsten tijp zoo erg met de
zenuwen, dat hij z'n ambt van stadsklokopwinder had moeten neêrleggen. Maar
buitendien bleef hij nog fotograaf, horlogemaker, en beoefenaar van wetenschappen.
Hij was een grijsaard met perkamentig gelaat, waarin de oogen helder vonkten. Als
hij liep, dan hingen zijne armen geknakt langs zijn gekromd lijf; zijne handen, dor
en knokelig, trillerden gedurig. ‘Dat waren de zenuwen,’ zei een ieder, die Iepes
kende. Toen Agnes in zijn huisje binnenkwam vond zij hem zitten in de voorkamer
aan de straat. Die kamer was in tweeën gedeeld door een houten beschot. De eene
ruimte was het zitkamertje voor hem en zijne vrouw, de andere was ingericht voor
werkplaats. Daar hingen aan de wanden en tegen het houten beschot de klokken,
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vele met een haastige snelle slingerslag, als gold het een wedloop, andere met een
moeizaam heen- en weder zwoegen van den slinger. Er was den heelen dag en
den heelen nacht een driftig gerikketikketik in die kleine zijkamer, want Iepes wond
elk uurwerk, elken morgen, op, zoodat op de heele en halve uren, de reppende
slagen vielen en de schorre stem van een koekoek-klok genoeglijk begon te roepen.
Agnes zat in het kleine zij-vertrek daarnaast. Haar oude vriend sprak opgewekt
en vriendelijk. Hij vond het altijd verkwikkend als dat goedhartige, levenslustige
meiske hem kwam opzoeken en vertelde van de stad, van
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haar school, van de kinderen. Zij was één van de weinige jonge meisjes, die hij
kende, degelijk van karakter en helder van hoofd. Daarom kon hij met haar praten
van zijn zoeken naar een middel, dat 'n heele verandering zoû brengen op het gebied
van de fotografeer-kunst, dat ‘eigelijk-gezeid 'n uitvinding zou zijn, dat het
fotografeeren tot 'n kunst zoû maken en den fotograaf niet langer ambachtsman
deed blijven, maar van hem maakte,... 'n artiest!’
Als hij zoo sprak dan knikte Agnes, belangstellend en begrijpend.
Ja zeker 'n artiest! Want och kindje, - ging hij dan verder, - al dat gepeuter aan
het papier, aan dat albumine - en aan dat pyroxiline-papier, heeft niets te beteekenen.
Mijn uitvinding heeft met het gevoelige papier niets uit te staan. Weet je nog wel,
dat toen je zoo'n kleine krummel was van 'n jaar of tien, je met alle geweld afdrukken
van de negatieven woû maken? En dat je ze dan buiten in de zon lei? En dat de
afdrukken dan kool-zwart onder het glas vandaan kwamen?
Dacht je dat ik zulke dingen vergeten zoû, Iepes! Als ik in Amsterdam ben en ik
zit zoo'n lange Woensdagmiddag thuis, in m'n kamer, en 't regent, dan doe ik soms
m'n oogen dicht en denk aan hoe alles vroeger was. Dan zie ik me staan op het
laddertje tegen de morellenboom, om je met plukken 'n handje te helpen.....
En je plukte, je plùkte, stemde Iepes toe; maar waar werden de rijpste in gedaan?
Niet in de mand hè! Niet in de mand! In dat mondje daar kwamen ze terecht, hahaha.
De oude man lachte dan zijn hartelijke oprechtste lach.
Uw atelier is toch nog altijd achter aan 't huis, informeerde Agnes.
Ja, dat was nog altijd achter. Maar hij dacht er toch wel eens over, om hulp te
nemen, 'n bediende, 'n jong mensch, die z'n vak goed verstond, want dan had hij,
- Iepes - meer tijd over voor z'n eigen liefhebberij...,. Ik woû, fluisterde hij dan naar
Agnes toe, dat ik maar wat meer geléérd had, zie je, geléérd zooals jij....
Zooals ik? onderbrak Agnes. Nee-maar Iepes, nu neem je toch 'n loopje met me,
zonder dat je 't zelf wil. En je kent de stellingen van Pythagoras op je duim! Als je
begint over scheikunde, over de ondeelbaarheid van de atomen, dan maak je me
wetenschappelijk zoo, zóó klein. En Agnes daalde met haar platte hand zóo laag
bij den grond, dat zij dien bijna raakte.
Ja, máar, weêrsprak hij dan, ik heb niet die schòlen gehad, zooals jullie die in de
tegenwoordige tijd doorloopen. Ik heb dat beetje wetenschap van mij bij mekaar
moeten harken, zonder hulp, zouder leiding, zonder goeie boeken...., begrijp me
wel Agnes, wat ik weet, dat is 'n beetje van dit en 'n beetje van dat..... 'n allegaartje!
Dat is 't rechte woord. Maar als je dan hoort en leest, hoe ze tegenwoordig elke tak
van wetenschap behandelen, elke tak van wetenschap, door-en-door bestudeeren,
dan zeg ik tot me zelf: ‘Iepes, jij komt er niet meer, hoor man, jij wordt te oud.’
Maar geloof jij dan Iepes, dat al die dorre wetenschap zoo bróód-noodig is?
Waarachtig-as-God! En durf jij, als onderwijzeres, spreken van dòrre wetenschap?
De wetenschap dòr?
Maar Iepes ben je het niet met me eens dat het bèste in 'n mensch niet kan
wordengeléérd?
Hou je nou bij je reden! Jij doelt op het gemoed van den mensch, maar ik heb 't
op 't oogenblik over dit. En Iepes topte met zijn wijsvinger midden-op zijn
voorhoofdbeen. Ik spreek van 't intellect! Versta me goed. 't Intellect van 'n man als
Edison! 't Intellect van 'n man als... als....
De koekoekklok riep koekoek. Een andere klok riep: pien-pien.
Die is van slag-af, merkte Iepes op. Hij sloeg toch twee slagen inplaats van één?
Ja dan is dat kleine kreng weer ondeugend.
De derde klok bromde dof en kort, met vibreerenden nadreun.
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Da's Dirk de Brombeer, vertelde Iepes, weêr in luistering en in afwachting. Er was
ook nog het ‘kaboutermanneke’. Dat zoû Agnes direct hooren. Als ‘'t
kaboutermanneke’ twaalf slagen sloeg dan was 't krèk of iemand 'm achter op de
hielen zat. Agnes zoû 'm dadelijk hooren.
Het kaboutermanneke zei ‘ting’.
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Dáar, dat was 'm. Als je de ouwe man nog 'n half uurtje gezelschap blijft houden
dan kun je hem hooren loopen.
Agnes knikte mild glimlachend. De klokken tikten zoo gezellig. Het was hier zoo
heerlijk druk door al dat getik, ànders en beter dan in Amsterdam. Was het glas van
de zwart-granieten pendule op de schoorsteen van haar huurkamer niet gebarsten
en wezen de wijzers niet reeds máánden-lang, onveranderlijk, kwartier over één?
Vroeg Iepes niet of zij naar haar zin woonde in Amsterdam....
Och, het kamerleven is nooit gezellig, maar ik ben 'n groot deel van den dag toch
in school, dùs.... Zij wist niet hoe zij den zin vol-einden zoû. Zij dacht aan de
Amsterdamsche kamer, die haar doods en leêg leek, nu zij hier zat.
Dat kamerleven zal toch niet zoo heel lang duren, wèl? glunderde Iepes
gemoedelijk.
Waarom zoû dat niet lang duren? Moeder wil niet graag in Amsterdam wonen,
het stadsleven zoû ook niet goed voor haar zijn. En ik vind er mijn werk en mijn
toekomst.
Wie weet wat de toekomst je nog brengen zal. Jij bent nog jong. Je hebt 'n mooie,
nuttige werkkring. Je gaat-óp in je werk! Máár... Iepes mijmerde.
Komt er weêr 'n ‘maar’ achter, Iepes?
Je weet wel wat ik daarmeê bedoel, schalkte de oude man, met de trillende
wijsvinger op, haar in scherts beplagend. Kom-kom, jij zult toch je heele leven lang
niet alleen op Gods' aardbodem blijven ronddwalen....
Met je verlof Iepes, ik dwáál niet, riep Agnes vroolijk en luid, met zekere
overtuiging. En een glimlach verblijdde haar gelaat.
'n Vrouw-alléen dwáált, wist Iepes 'n Vrouw-alléén is niks, monkelde de wijsgeer
voor zich uit. 'n Vrouw-alléen is als 'n geknakte zonneblom en als ze in de modder
te recht komt, wordt ze vertrapt op de koop toe. Dat 's mìjn meening.
Heb dan medelijden met me, Iepes, meewarigde Agnes, verdrietig doend, met
pruillippen en neergeschelpte oogleden. Zij vouwde haar handen samen en zat
devotelijk als 'n biddend nonnetje. Heb medelijden met de geknàkte zònne-blòm....
En zij deed alsof zij schreide. Toen, in-eens, herstelde zij zich en dacht terug aan
de vreeselijke leegte soms in die Amsterdamsche kamer, aan haar schrik van
gisteren.... als ze eens, voor altijd, alleén zou zijn!
En ze wist niet, dat ze tegen haar hart in, nu redeneerde van de vrouw, die
zelfstandig kon zijn als 't mòest, de vrouw, die geluk vond in haar werk, de éen in
dit en de ander in dat. Er was zooveel! Zij had nu haar school, haar kinderen, haar
taak, haar plichten. Was 'n vrouw-alléen ‘niks?’ Zij herkende haar ouden vriend niet
meer. En 'n màn-alleen dan? Wat was 'n màn-alleen dan?
Ook die had, volgens Iepes, maar weinig te beteekenen. Och, wat liep dat brave
meisje, hard van stal! Táák, plichten, zelfstandigheid.... groote woorden. 'n Man
moest hebben 'n vroùw en 'n vrouw moest hebben 'n màn. Zóó was 't. En niet anders.
Ik geef toe, - herhaalde de oude, - dat 'n man-alléen ook z'n bestemming voorbij
loopt, maar 'n vrouw is geroepen om de soort in stand te houden, weet je dàt wel?
Dat ziet op mij, dacht Agnes en ze moest lust tot scherts onderdrukken. Zonder
haar antwoord zoû Iepes toch wel verder filosofeeren. Of het kaboutermanneke
gauw kwam? Dat tikken was gezellig! Hoor, tik-tik-tik-tik.... Iepes had gelijk, 'n vrouw
moest trouwen en kinderen krijgen.... Toch weersprak ze hem.
Niet altijd Iepes. 'n Vrouw kan toch, net als 'n man, geluk vinden in haar arbeid
voor anderen. Hard te werken en voor de menschen iets te zijn is heerlijk! Hè ja,
héérlijk! Dit laatste zei ze met waarachtige huivering langs haar lijf. Haar oogen
openden zich wijder en blonken in haar hoofd. Haar wangen werden blossiger en
in de toppen van haar vingers tintelde haar gloeiend bloed. Buiten scheen de zon.
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Toen zag zij den postcommies Van Steenderen voorbijgaan. Daarna keek ze
weêr naar Iepes en vermeende, dat ook hij van die stekelige oogen had. Dit vond
ze heel gek, want de oogen van Iepes waren gewoon, donker, bruin... hee, wat was
dat vreemd!
Zij hoorde Iepes spreken en toegeven, dat hard-werken voor 'n mensch zeker het
beste was. Maar kom-kom, jonge-menschen vroegen toch nog naar iets anders.
Jonge menschen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

205
dachten toch niet alleen aan wèrken. En als ze dat meenden, dan maakten ze
zich-zelf maar wat wijs. Hij, Iepes, wist wel beter. Hij wist 't wel beter hoor! Jonge
menschen verlangen naar gelùk, verstond ze dat wel?
Ja zeker, of ze het verstond. Maar als wèrken, hard-werken, nu voor haar hèt
geluk was, wat wilde Iepes dan toch van haar?
Dat ze ‘trouwen’ zoû, kwam Iepes los.
Wàt zeg je Iepes, vroeg Agnes, verbaasd.
Ja zeker, troúwen, hield de ander aan.
Het kaboutermanneke riep: pien-pien-pien-pien...
Nu mòet ik weg Iepes. 't Is elf uur. Agnes nam gauw afscheid van den ouden man
en toen zij weer buiten liep in den heerlijken, verwarmenden zonneschijn was zij
van plan naar het graf van haar vader te gaan. Dicht bij het kerkhof, kwam de
postcommies haar tegemoet en zei dat hij 't verbazend aardig vond haar te ontmoeten
en of zij 't permitteerde, dat hij haar op de ochtendwandeling vergezelde.
Waarom vindt hij dat nou ‘verbazend aardig?’ dacht Agnes, toen ze hem met een
glimlachje en toestemmend hoofdknikje beduidde, dat de permissie werd toegestaan.
Zoû zij nu toch naar 't kerkhof gaan? Ja, zij zoû tòch gaan.
Wilt u wel gelooven, verzekerde Van Steenderen, dat ik blij zal zijn, als die
vervelende feestdagen voorbij zijn?
Vindt u de Paaschdagen dan zoo vervelend?
Och, wat zal ik u zeggen, ik gevoel mij niet meer ‘at home’ in Alkmaar...
Voelt u je in Amsterdam dan beter thuis?
Amsterdam is 'n áárdige stad. Vindt u-zèlf niet? vroeg de postcommies.
Ik vind Amsterdam geen áardige stad.
Hoe is 't mogelijk! 's Winters ook niet?
's Winters ook niet.
Hee, sprak hij kort. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat Amsterdam, wat gezelligheid
betreft, te vergelijken is met Brussel; maar in de winter dan ga je 's naar de
schouwburg, dan worden er goeie concerten gegeven, dan valt er toch wel veel te
genieten. En hier, in zoo'n stadje als Alkmaar, zitten de menschen zich dood te
kniezen achter de horretjes.
Zij gingen làngs het kerkhof. Dus u is bepaald 'n kùnstliefhebber, theater,
concèrten... gisteren vertelde u van 'n danseuse, die op bloote voetjes danst...
schilderkunst, houdt u daar ook van?
Ja, als er 'n tentoonstelling van modern werk is in Arti of in 't Suasso-museum
dan ga ik altijd 'n kijkje nemen.
Dan gaat i altijd 'n kijkje nemen, spraken haar gedachten na. Ze was het kerkhof
voorbij. Wat déed ze dan toch? Ze moest naar 't kerkhof en ze liep er voorbij. Hij
was niet eens zoo heel intéressant. Tòch nog 's vragen:
U houdt niet van kinderen wèl?
Waarom informeert u daar in-eens naar? Omdat ik gisterenavond bij uw zuster
thuis mij eenigszins ongunstig over kinderen heb uitgelaten?
Ja, dáarom.
Och wat zal ik u zeggen... 't is net zooals u gisterenavond zei, in elk kind zit nog
veel goeds en door uw betrekking als onderwijzeres merkt u dat meer op dan
anderen, die buiten het onderwijs staan, maar ik kan 't niet helpen, armelui's-kinderen,
die hebben voor mij zoo weinig aantrekkelijks. En toch mag men zulke gevoelens
niet hebben wèl?
Zij zweeg.
U antwoordt daar liever niet op?
Liever niet. Ik zou u misschien kwetsen en dat wil ik niet.
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Neen, u zult mij niet kwetsen. Trouwens ik weet wat u zeggen zal.
We zijn 't kerkhof voorbij, sprak zij, hem aankijkend.
Hoe bedoelt u dat...? Ja, ik geloof dat we het kerkhof voorbij zijn.
Ze bleef stil staan. Dan ga ik terug. Ik zoû naar 't kerkhof gaan en we liepen er
voorbij.
Oo... pardon! vroeg de postcommies. Ze groette hem weg en ging naar het kerkhof.
De postcommies vond den eersten Paaschdag ‘verdomd vervelend.’
Toen Agnes 's avonds bij haar moeder zat, vond ze het heerlijk met haar te praten
over haar werk in school, haar eigen studie, haar onderwijs-methode... àlles! Zij
had, wat zij nu kon volbrengen, toch maar aan die moeder te danken. Wie had haar
toen ze nog heel klein was, de mooie sprookjes ver-
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teld van Sneeuwwitje, van....? Moèder. Wie had haar later met tact en verstand de
oogen geopend, zoo, dat ze met 'n beetje wereldwijsheid van huis was gegaan?
Moeder. Och als je dat niet van je moeder meêkreeg dan ontbrak er iets aan 't kind.
Moest zij dus niet goed en zorgzaam zijn voor kinderen, die het warme, het hartelijke
van de moeder hadden ontbeerd, in ellende werden gebracht, en oppervlakkig
gezien, koud en onhartelijk leken? Die armelui's-kinderen hadden juist je eigen
hartelijkheid, brood-noodig en als je die gaf, dan was geen kind ònlief, dan was een
kind om te zoenen, zoo dankbaar en goed. Hij heeft z'n moeder vroeg moeten
missen, peinsde ze, - dien Paaschavond in de schemering thuis, van Steenderen
herdenkend, - hij heeft geen moederliefde gekend. Hij vindt Amsterdam 'n gezellige
stad. 't Kàn zijn. Ik vind 't niet. Wáár hij woonde? Hoe hij leefde? Hij ziet zoo bleek
en z'n oogen zijn soms zoo dof en dan weêr zoo scherp. Ik geloof, ik gelóóf, dat hij
'n uitgaander is, anders ziet men er zoo niet uit. Had haar moeder gisterenavond
niet gezegd, dat zijn vader vroeger 'n losbandig leventje had geleid? En zou de zoon
dus óók... 't Kon zijn. Zij wist nog weinig van al die erfelijkheidstheoriën en haar
collega's hadden 't er soms druk over. Iedereen is erfelijk belast, had ze de één
hooren zeggen. Er rust een vloek op 't menschdom, sprak dan 'n ander en 'n derde
collega zei weêr iets anders. Leefde zij oppervlakkig, omdat ze aan al die
wetenschappelijkheid niet meê deed en weinig moeite deed, die in de lucht hangende
theoriën zich eigen te maken? Of hingen die theoriën soms niet in de lucht? Zij zoû
mama eens polsen. Die sliep. Ze zag 't. Het schijnsel van de lantaarn, buiten, was
op moeder's gezicht. Hoe lief en vredig lag dat gezicht daar, wat weggezakt, de
oogen toe. Neen, zij wilde mama niet wakker maken, zij zoû heel zachtjes naar de
achterkamer gaan en daar het licht aansteken. Geruchtloos gaande, hoorde Agnes
moeder's stem:
Wat ga je doen, kind?
Ik wil 't licht aansteken, mama. 't Is hier zoo donker.
En anders vindt je ons schemer-uurtje zoo gezellig. Maar ga je gang.
U was toch immers ingedommeld. Ik woû u niet wakker maken.
Kom 's bij me, vleide mama.
Agnes kwam dichter bij. Wat is er mama?
Kindje, ik heb er eens over nagedacht, zoû je niet eens 'n ander ‘thuis’ zoeken in
Amsterdam. Je hebt 't er niet erg gezellig en huiselijk, waar je nu woont, heb je me
verteld; maar zoû je dan niet er werk van maken, in 'n goed, gezellig pension kamers
te krijgen? Willen we 'n advertentie plaatsen in ‘Het Nieuws van den Dag?’
Och nee, mama, dat vind ik werkelijk niet noodig. En kamers in 'n goed, déégelijk
pension zijn duur, weet u dàt wel? Mama, ik ga 't licht aansteken.
Nee, praat er nu niet over heen. Dat woû vader ook altijd doen. Maar ik hield 'm
toch vast aan 't lijntje. En zoo zal ik met jou ook doen. Geloof me, Agnes, je kunt
daar niet blijven, je woont, volgens je eigen zeggen, in 'n arbeidersbuurt en dat vind
ik nièts prettig. Niet voor jou en niet voor mij. Je bent nu wel, aan 'n
eerste-klas-school, maar goèd, daarom hoef je zelf toch nog niet in 'n buurt te wonen,
waar de kinderen van je school óok wonen. Je vertelt me dat je margarine op je
brood krijgt, dat je driemaal in de week gehakt eet, die niet goed klaargemaakt wordt,
dàt je.....
Dat ik verleden 'n dotje haar in de andijvie heb gevonden.
Nou, kijk 's ân, dat wordt toch al te gek.
Mama, 't is overal zoo in Amsterdam. Ik weet 't van m'n collega's. Eén, die eet
geregeld in de volksgaarkeuken, dat moet nog 't beste zijn, zegt-i.
Malligheid. Dat doet die man om excentriek, om intéressant, te wezen. Zoo zijn
er meer.
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Hij beweert, dat in de volksgaarkeuken de soep uit 'n spuit op je bord wordt
gespoten en als je dan zegt: ‘ik heb geen soep besteld,’ dan kan de soep door de
spuit weêr worden opgeslorpt.
Och, dat is 'n grappenmaker, geloof 'm toch niet, kind.
En zoo is overal wat, hield Agnes aan. Van Pension-leven heb ik ook verrukkelijke
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dingen gehoord. Dien Sanders woont in 'n zoogenaamd déégelijk Pension met
loopers op de trappen. En als ze 's morgens 't huis uit gaat, staat er al 'n man op
de mat met 'n kwitantie in z'n hand. En nu heeft de eigenares van dat déégelijke
pension 'n kleinkamertje naast de kamer van Dien verhuurd aan 'n diamantklover
met vijf leerlingen, zoodat, als zij 's morgens vroeg opstaat en studeeren wil, die
heeren diamantklovers, - 't zijn er zès, - met hun voeten op de vloer stampen en
zitten te zingen:
‘Allons enfánts de la patriè-è
Le jour de gloire est arrivé!’
Ook recht huiselijk om dat in lijdzaamheid te moeten verduren! voegde Agnes er
aan toe.
Steek 't licht maar aan kind!
Ja mama.
We zullen er nog wel 's 'n hartig woordje over spreken vóór dat je weggaat. Want
ik zoû toch graag zien, dat je in betere omgeving komt, dan waar je nu in bent.
Agnes' moeder kwam uit de duisternis te voorschijn in de lichte achterkamer, bleef
stil staan, de handen kruiselings over elkaâr, voor haar donkeren schoot.
Op de tafel lag een jaargang van ‘Het Brood des Levens,’ Christelijke
Overdenkingen.
Agnes sloeg het boek open en las lang zaam met helder klinkende stem:
‘Zoolang het geloof in Christus het hart niet heeft gereinigd, is dat ter prooi aan
duizende driften, bewegingen en begeerlijkheden, die het slingeren en beroeren en
met gestadige onrust vervullen. Jagende naar het genot der zinnen, geeft iedere
voldoening den mensch een nieuwen prikkel, die hem met driftige begeerte naar
meer doet zoeken, en hem, bij al wat hij opnieuw zoekt en vindt, toch altijd onvoldaan
laat, terwijl tallooze teleurstellingen onophoudelijk zijne rust verstoren.’
Hoe heet de domenee die dat gezeid heeft? vroeg Agnes neêrturend op het boek.
Niet spotten hoor Agnes, vermaande moeder. Je weet, ik hoû van dàt soort lectuur.
Agnes las verder:
‘Vraagt gij, hoe? - Het is, omdat het geloof in Christus een nieuw levensbeginsel
geeft en hem een nieuw levensdoel leert kennen. Dat levensbeginsel is dankbare
liefde. Dat levensdoel is heilige gemeenschap met God.’
Doe 't boek maar dicht kind, want 't is toch geen lectuur voor jou.
Waarom niet? U hebt me toch niet als 'n heidinnetje groot gebracht. 't Is heel mooi
wat daar staat, maar ik, voor mij, geloof veel meer in de toekomst van 't socialisme
dan in de Zaligmaking van de kerk. Alle mogelijke ondeugden komen voort uit
gebrek, uit ontbering, uit misstanden in de maatschappij. O moeder en die
maatschappij is zoo verdorven!
Ondeugd zit niet alleen in de laagste standen, weersprak mevrouw Dekker,
ondeugd is er overal. Hartstochten zullen blijven, zoo lang er menschen zijn, maak
je toch geen illusies om het menschdom te verbeteren. In mìjn tijd werd er gedweept
met Mina Kruseman, met de vrije gedachte, met Multatuli, - die hier wel gesproken
heeft, - en wat heeft 't gegeven? Dweeperij, anders niet. Nu, tegenwoordig, is
Troelstra jullie man, zijn de onderwijzers sociaal-democraat!
Maar weet u daar wel de oorzaak van? vroeg Agnes, zonder de bedoeling stekelig,
examenachtig te zijn.
Zeker weet ik daar de oorzaak van, m'n kind. Kijk 's, vroeger waren de
schoolmeesters van veel beteren stand dan tegenwoordig. Tegenwóórdig kan
iedereen, als-i wil, op 'n heel gemakkelijke manier onderwijzer worden. En dáárdoor
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zijn er tegenwoordig zooveel jongens uit het volk onderwijzer. Maar dat was vroeger
niet het geval. Toen was 'n schoolmeester iemand... ja iemand...
Die de roede goed zwaaien kon, vulde Agnes aan. Die toch ook met de houten
plak de handen van de kinderen stuk sloeg!
Hohohohó! je overdrijft. Dat deed papa ook altijd. En zwijgen was dan maar 't
beste. Je overdrijft. De handen van de kinderen werden nooit kapot geslagen. Dàt
is overdreven. En àls 't gebeurde, dan is dat misschien geweest in den tijd van
Napoleon toen die hier in 't land was. Dàt kan. Toen zijn er heele gekke dingen
gebeurd. Nee-nee, je moet je dat onderwijs in mijn tijd niet zoo tiranniek voorstellen.
Dus u wilt zeggen, mama, dat de oorzaak
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van 't sociaal-democraat-zijn van m'n collega's voortkomt, uit het feit, dat ze jongens
uit 't volk zijn.
Zeker m'n kind. Als ze geen jongens-uit-'t-volk zijn dan zijn ze ook geen
sociaal-democraat.
Maar mama, weet u wel dat er tegenwoordig menschen van wat men noemt ‘zéer
goeden huize’, sociaal-democraat zijn? Zal ik ze u 's opnoemen....?
Nee, dat vind ik bepaald nièt noodig, ik ken ze toch niet. Maar Agnes, gelóóf je
daar dan aan? Kind! Gelóof je dan werkelijk dat iemand van zeer goeden huize in
z'n hàrt sociaal-democraat kan zijn?
Ja moeder.
Hier stond de spreker stil, zei mevrouw Dekker.
In dit geval staat de spreekster stil, verbeterde Agnes.
De moeder keek verbaasd haar kind aan. De schaduwzijde van Agnes' beroep
kwam nu al uit. Zij verbeterde moeder's woorden. Zij deed, als stond zij voor haar
klas. Zij werd ook zachtjes-aan wat eigen-wijs. Zóó dacht de moeder, opstaande,
en zich krom buigend om in het lamplicht te kijken. Hoe is 't mogelijk, dat je zoo
goedgeloovig bent in menschen, die aan de weg timmeren, sprak ze toen, uit haar
gebogen houding oprijzend en heel kalm ging ze zitten in haar stoel, die bij de tafel
stond. Agnes nam een muziekboek, plaatste dit, opengeslagen, op het lezenaartje
van haar piano en bladerde, bladerde... die stukjes van Schumann stonden zeker
in een ander boek. Zij keerde zich af van de piano. Zij dacht aan Van Steenderen.
Zij zoû wel eens willen weten hoe die over het socialisme dacht. Och kom, wat stond
zij hier te leuteren... de groei van het socialisme kon niemand beletten, zij zag,
iederen dag weêr, dat de massa àlles beteekende en de enkele mensch niets, als
die niet opging in het leven van anderen. En daarom zei ze:
Mama, ik ben niet zoo heel gauw goedgeloovig in menschen die aan de weg
timmeren, maar ik geloof wel in menschen die hun heele leven geven aan de
verwerkelijking van een ideaal.
Toen ging zij zitten voor de piano en speelde eene ‘Arabeske’ van Schumann.
Het ging niet zoo goed als anders, meende ze. Vroeger hield zij meer van deze
muziek dan tegenwoordig. Het was wel fijn en lief en innig vond ze. O zeker. Het
was wel innig óók. Máár... er ontbrak toch iets aan. En Agnes klapte het boek dicht,
sloot de piano en kwam aan tafel zitten. Ja, er ontbrak iets aan die muziek, iets, dat
zij wel in Valerius en wel in Palestrina en ook in Bach vond. Waar had zij toch eens
gelezen dat muziek, die niet ter eere Gods was, ‘teufliches Geplärr und Geleier’ kon
worden genoemd?
Dat haar schoolkinderen nu nooit iets van al dat mooie in muziek zouden genieten,
die gedachte alleen stemde Agnes stil en deed haar nadenken. Muziek en elke
andere kunst was voor de gegoede klassen der burgerij, het volk kreeg er geen
kruimel van. En wie had meer recht op geluk, op vreugde, op blijdschap, de armen
of de rijken? Och, wat maakte zij zich met al die gedachten het leven toch lastig en
wat kon zij doen, zij, 'n dood-gewoon onderwijzeresje zonder iets buitengewoons,
zonder talent, zonder gave. En toch! Toch kon zij zich soms zoo groot en zoo sterk
gevoelen in haar kleinheid, als zij eraan dacht, wat zij voor goeds kon doen, dag
aan dag, uur aan uur. Zij moest weten, zij moest werken, zij moest zien, alles voor
het belang van het kind. En zij zoû werken, hard werken, zij was Goddank! geen
zwak meisje dat ópzag tegen 'n beetje werk. Wie van haar collega's zuchtte niet en
klaagde niet, als er sprake was van het werk dat er geleverd moest worden om de
hoofd-acte te verkrijgen? Niet práten, niet klagen, niet zuchten, was haar parool,
maar dóen. En zij zette zich aan den arbeid, dien avond, opende het eene boek na
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het andere, tot ze eene alinea herkende en zich herinnerde, dat er eens 'n tijd was
geweest, toen ze het hopeloos vervelend vond, regelen te lezen als de volgende:
‘Alle vlinderbloemen hebben peulvruchten. De wikke is een vlinderbloem. Dus
heeft de wikke eene peulvrucht’.
En ze glimlachte, dacht aan Iepes, die dergelijke dingen niet had geléérd en toch
van de vlinderbloemen goddelijke dingen zoû kunnen vertellen.
(Wordt vervolgd).
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Boekbespreking.
Stijn Streuvels, Het Uitzicht der Dingen, Amsterdam, L.J. Veen, zonder
jaartal.
STIJN STREUVELS, R e i n a e r t d e V o s , naar de handschriften van het
middeleeuwsche epos herwrocht, Nederlandsche Bibliotheek, nrs XI en XII,
Amsterdam, Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur, zonder jaartal.
Over Streuvels te schrijven is altijd een genot. Niet om de voldoening die dit
schrijven op-zich-zelf zou geven, niet omdat het een gemakkelijke en dankbare
arbeid zijn zou deze prachtige kunstenaarsfiguur, telkens wéér, en telkens van
andere zijde, al dichter te naderen, hem ten slotte volledig te karakteriseeren - nog
niemand heeft het beproefd, en waarlijk het zou ook wel niemand meevallen! - neen,
niet daarom is dit schrijven een vreugd, maar om de groote bekoring van het
onderwerp, omdat immers al te gaarne de mond spreekt van dat waar het hart mee
is vervuld. Streuvels! Zijn naam te noemen geeft al genoegen. Daarbij ontspant
zich, daarbij trilt, rimpelt, lacht er iets in u. Gedachten aan vroolijke levenslust en
fiere, gezonde kracht komen uwe stemming verhelderen. Streuvels! Er zijn nog
zulke kerels als Streuvels, het gansche menschdom is nog niet verzenuwd en
verziekt, de heele wereld nog niet gehuld in de schemeringen der melancolica, daar
is nog scheppingskracht en lust, daar is nog zon en leute en kinderlijkmannelijke
ernst zonder bitterheid en cynisme. Streuvels! Hoe groeit al de lijst zijner werken,
en altijd nog schrijdt hij daar voort over zijn Vlaamsche velden, forsch en frisch als
een eeuwig-jonge god, een moderne Apollo - met een doorrokertje tusschen de
lippen genepen!... Ja, hoe lang is al de lijst - en toch telkens weer verschijnt daar
zoo'n nieuwe titel, met het lustig omkrulde turftrappertje van L.J. Veen er onder - is
het niet of het ventje te dansen staat van plezier omdat hij met Streuvels mee mag,
de wereld in? -, en telkens weer staat gij verbaasd en verrukt over zooveel kracht
en gemak, zooveel vinding en veelzijdigheid. En slaat ge 't boek open, dan erkent
ge, hoe die kracht wordt beheerscht, hoe dat kranige gemak nooit tot vooze
virtuositeit verslapt; geboeid en bekoord wordt ge, altijd weer en onweerstaanbaar,
al was het maar alleen door de immer frissche pracht dier rijke, gezonde taal, door
den zwaarzwierigen gang dier pralende volzinnen. Streuvels! Wonderbare kerel!...
Over het ‘uitzicht der dingen’ ditmaal. Geen verhalen, maar beschrijvingen, en
beschouwingen.... Dit vindt ge wel wat jammer. Zoo'n genot was het altijd die sonore
stem te hooren vertellen, lustige of droevige, fantastische of waarlijk gebeurde, altijd
schoone, altijd ontroerende vertellingen. Toch pakt u ook ditmaal dadelijk dat zwaar
en klankrijk geluid, luisteren moet ge, naar wat hij daar nu weer te zeggen staat te zingen bijkans - over de geziene wereld, over het veranderlijk uitzicht van winter
en zomer op het land, over ‘De kwade dagen’, over een vee-prijskamp op een
helderen voorjaarsdag, over het feest van den Ommegang ten slotte. En ge merkt
het al gauw. De jonge god is nu toch een diep-ernstig man geworden, in den
rustig-langen middag zijns levens is hij aangeland en, als om uit te blazen van zijn
bruischend-jonge uitbundigheid, zijn rustelooze kunst-oefening, staat hij nu stil en
blikt om zich heen, en zégt, in kalmen, maar toch breed gebarenden en bewogen
eenvoud, uit, wat hij ziet. Alles bezinkt in hem, zijn zinnen gaan te grazen
wijd-rondom, gedachten, ruime en heldere, begrijpende en samenvattende gedachten
rijzen in het opgeheven, verkalmde hoofd. Groot weet hij zich in zijn ziel, maar zoo
klein tegenover de wereldmachten, van trotsch zelfbewustzijn moedig en forsch
klinkt zijn klare stem, en toch verlangt hij niets liever dan op te gaan in de natuur
der dingen, dan deel ervan te zijn, er als mede te vergroeien. Dat is het goeddoende
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in dit geluid, het bewonderende, verheerlijkende - niet zichzelf maar het wereldwonder
- het vrome, waaraan alle hoovaardigheid ontbreekt. Streuvels stelt zich zelf nooit
op den voorgrond, hij is niet iemand
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die zich inbeeldt ‘mooier te leven’ dan zijn vrienden, de veeboeren, niet iemand die
er prat op gaat een genie te zijn en zijn tijd vooruit. Zijn wijsheid is die der
algemeen-menschlijke ondervinding, veredeld in zijn ontroerd gemoed.
Wijsheid, peinzende beschouwing - het is alleen mogelijk dat er iets te veel van is
in dit boek.... Dit kán niet, meent ge! Van ware wijsheid kan nergens te veel zijn.
Een man als Streuvels spreekt - wij hebben eerbiedig te luisteren.... Zeker, maar
dat spreken van hem - zijn er niet enkele bladzijden, waarop het, breed en rustig
gebarend, haast ál te gemoedelijk klinkt, bijna tot praten zich latende gaan?...
Bladzijden ook waar de ontroering-uit-het-geziene te zeer beheerscht en als
teruggedrongen wordt door de wijs-verklarende gedachte?... In ‘De Ommegang’
alleen vond ik ze, die ietwat... ouwelijke bladzijden. En ik wil er u hier een paar
overschrijven, in de hoop - ja waarachtig! - dat ge 't volstrekt niet met mij eens zult
zijn, dat ge een durende en krachtige aandoening proeven en mij mijn ongevoeligheid
verwijten zult, (bl. 100).
‘Nu is 't de volle achtermiddag en tenzij de gebrekige onderlingen en de onhandige
kinders, is iedereen aan 't werk. Het werk dwingt als eene noodzaak, is iets als
ademen en leven, iets als morgen en avond, iets dat hoort aan den samengang der
natuurdingen, als den gelijken omkring die de zonne doet en de ruste brengt met
*)
het schoone verloop van den tijd in gelijke dagen . Zoo ook is het werk hier de
gerustheid, de zekerheid zelve van het bestaan. Elk kent zijne bezigheid en vervult
het werk dat op zijne handen wacht, zonder dat er overlegd wordt of besproken hoe
het beter ware of anders kon geschikt worden. Men werkt uit ingeborenheid, het
werk dwingt als eene plicht waarmede iedereen behebd is. Vader moet zorgen voor
het onderhoud van het huisgezin; moeder moet zorgen voor de jongens en is de
slave van haar aanhoudende bezorgdheid en de jongens leeren van jongs af werken
omdat ze niets anders zien. Want elk draagt op het wezen den druk van het leven
dat ernstig is en lastig om te dragen, den dwang van den omstaanden, natuurlijken
loop der dingen. De tijd kruipt traag maar aanhoudend en al wie leven wil moet
grijpen en scharrelen, anders gaat alles onrustig voorbij: de vruchten zijn gezaaid,
het onkruid moet geweerd worden, anders overgroeit het de vrucht en de oogst is
verloren; - niemand kan het land bedriegen of hij bedriegt zichzelf. Alles komt en
gaat en is in gedurige wording en de landman moet er bij zijn en zorgen want de
winter komt als er niets te rapen valt en menschen en dieren vragen om eten. Leven
is eten en alle eten komt van het land, moet aan de eerde ontvochten worden en
veroverd; - al het andere, wat er ook van het leven gezegd wordt, gebeurt elders;
verre van hier, in stad of in vreemde streken waar menschen wonen met
ingewikkelder behoeften en begeerten. Hier heerscht de zin van het eenvoudige,
de éene groote wet: leven is werken. Dat zit als een onverroerbare waarheid in
eenieders hoofd, dat is de eenige reden van 't bestaan: het werk is het leven zelf
en elk doet het zijne, zonder bedenking of overleg, zonder gevoel van dwang of last
- werken is het geluk, de welvaart, de rust; werkeloosheid brengt altijd en
onvermijdelijk de armoede en de dood en is oorzaak van rampe en onrust en
verveling. Want het werk zelf is de vreugde en de blijdschap en de trots van den
werker. De menschen leven er in; al wat groeit, wacht naar hunne handen, gaat
mede met de algemeene groei - en onbewust begaan ze den arbeid als eene wet
van de natuur. Het land is het leven en dat leven is zoo innig verbonden met hun
eigen bestaan; ze ademen er in en voelen het verwant met hun eigen lijf; alles wat
*)

In dezen zin, dien ik nauwkeurig overschreef, moeten, dunkt me, schrijf- of druk-fouten
schuilen. Er zijn meer dergelijke plaatsjes; dit boek is niet zeer zorgvuldig gecorrigeerd. Op
bl. 7 b. v, staat: “De groote vrede der samenlevende elementen zijn elkaar vijandig.”

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

ze zien van lucht en zon en eerde en groente, is niets anders dan de groote
geheelheid en gestadigen gang door de wisselende jaargetijden: altijd hetzelfde en
altijd ander uitzicht. De lente is gekomen als de
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trage groei van een nieuwen dageraad en de zomer is er het natuurlijke gevolg van.
Een ieder kent de uitkomst van 't geene gebeurt en al wat gebeuren zal heeft een
ieder zien gebeuren. Het uitzicht van het oppervlak waar de vruchten groeien, andert
altijd en blijft altijd hetzelfde, even als het uitspansel, in gedurige roering altijd
hetzelfde uitzicht houdt. Alles wat hunne oogen omvademt blijft altijd nieuw en oud,
vertrouwelijk, bekend, als het wezen van vader en moeder; vast en gerust en
onverroerbaar, als de huizen waar dezelfde dorpsgenooten gewoond hebben en
zullen wonen.’
Versta mij nu wel, als-'t-u-blieft! Denk toch vooral niet dat ik dit proza leelijk vind of
dor, preekerig of schoolmeesterachtig. Ik proef er de rustige zeggingskracht van,
de nobele ernst der volzinnen, de waardigheid van den toon. Maar ook... ook mis
ik iets. En dat is iets waar juist Streuvels mij mee verwend heeft: de verrassing der
altijd-weer-nieuwe visie in elken regel, de saamgedrongen, mij als overrompelende
kracht van expressie, het spontaan uitslaan der artistieke ontroeringen. Ik schrijd
heerlijk-rustig met hem voort over zijn velden, maar ik voel mij niet als opgetild door
zijn goddelijke kracht, niet meegevoerd - als zoo vaak - op de golven zijner
diep-bewogen kunstenaarsziel. O, het blijft niet lang meer uit. Als Streuvels vele
bladzijden door gepeinsd en gesproken heeft over het zware en gedurige werk der
landlieden komt hij op hun feestdag. ‘Hangt er iets daar hooge in de lucht?’ vraagt
hij al op bl. 104 - en het klinkt ons als een schoone belofte. Zes bladzijden verder
lezen we: ‘Spijts den avond perelt het als een lied, als de levenslustige blijmare,
blijde alom: dat 't ommegang is! Bim-bam-bom!’ en dan, op bl. 113: ‘Het klokgeluid
is als het verlangen zelf, de uiting van een ieders gemoed - het groot, het schoon
verlangen naar den ommegang die nakende is!’...
Wij lezen, in gespannen verwachting....
Doch dan opnieuw, voor een wijle, daalt de stem. Streuvels vertelt hoe 't toegaat
op zijn dorp tijdens de voorbereiding, hij deelt ons mee - het kille woord zij mij
vergeven! - allerlei ethnologische bizonderheden. En wij lezen - met belangstelling,
o zeker - maar wij zouden er nu toch ten slotte wel om willen roepen: Het feest! het
feest! de ommegang!...
Gelukkig! Daar is het! Wij krijgen Sint Antonius te zien, het houten beeld in de
kapel, en het biddende volk er voor, wij wonen de mis bij, wij hooren de toespraak
van den ‘vreemdeling’, die is gekomen ‘om te spreken over hunnen Heilige’, het
naïeve verhaal van den ‘rijken, edelen jongeling’, die ‘leefde in genuchten en
vermaken’.... Dit zijn kostelijke bladzijden en ik ben aan Streuvels (en aan mij zelven,
om mijn bewondering) verplicht er u ook een van over te schrijven:
(Bl. 158). ‘Na het “Amen” gaat er medeen de groote roering en veel gedruisch
onder 't volk - stoelen worden met moeite gekeerd en alle wezens die naar 't
hoogaltaar gewend waren, keeren nu naar den preekstoel. En daar staat hij reeds
deze die gekomen is, niemand weet van waar - als een vreemde verschijning midden
in de vertrouwelijke dingen der oude dorpskerk. Hij is een groote oude man met
witten baard en zijne haren vormen een witte kroone rond zijn kaal geschoren
schedel. Zijn breed, hoekig lijf steekt in een ruwe monnikspij, zijn wijde mouwen
hangen wabberig en los over zijne armen en de groote kappe hangt overgeslagen,
al achter op zijnen rug. Daar hoog, onder den stemscherm van het gestoelte, over
die opeengepakte menigte staat hij te kijken - hij gelijkt aan een heilige, aan een
eremijt uit den ouden tijd. Het bruine vel van zijn wezen vlekt in den krans van zijn
witten baard en heel zijn hoofd rijst uit de diepte van den breeden kraag, als
omglansd met iets dat hij meêgebracht heeft van de zon ginder ver, uit de streek
waar de heiligen leven. Zijn oogen zijn zacht maar ze stralen als lichtjes bachten
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de toegenepen wimpers; zijn mond monkelt gemoedelijk in zijn dikken baard: hij
ziet er uit als een zachte, goedgeaarde heilige. En die heilige man dien ze nooit te
voren zagen, schijnt hen toch niet vreemd, hij is gekleed gelijk hun heilige Antonius
en dat boezemt al het ontzag in
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en den eerbied - hij ook is een eremijt gelijk Antonius.... Maar nauwlijks heeft hij de
heilige namen gepreveld en een kruis geteekend als een zegen over 't volk, nauwlijks
heeft hij begonnen of het wordt stil als in een woestijne, alle blikken zijn naar boven
gericht, alle oogen staan op den vreemden man en dàn reeds is hij de vreemde
man niet meer maar wel hun heilige Antonius zelf in levenden lijve, de heilige die
zijn eigen leven en gevaarten vertelt alsof hij hier op de wereld nog levende ware.’
Mooi, niet waar? dat twee malen éven overbrengen van uwe gedachten uit het
welige Vlaanderenland naar ‘de woestijne’, naar ‘de streek waar de heiligen leven’...
En wanneer we dien ‘vreemdeling’ daar zien staan en hem hooren vertellen, is het
ons dan niet herhaaldelijk alsof we weer vernemen het wondere geluid van dien
andere wijze, die gestorven is, Guido Gezelle, den dichter - Streuvels' oom?...
Toch, hoeveel prachtigs van deze en andere soort er in ‘De Ommegang’ te vinden
moge zijn, een stuk als ‘Veeprijskamp’ is mij liever. Ik vind er bijkans den volledigen
Streuvels in, niet alleen den wijzen en krachtigen stilist die het ál wil omvatten met
zijn bewuste gedachte, maar ook den ondeugenden spotter, en fijnen psycholoog,
ook den levenslustigen genieter van vormen en kleuren, van het ‘uitzicht der dingen’.
Ik vind er ook den ethnoloog, maar zijn stof lijkt mij hier inniger tot kunst verwrocht.
Hij heeft zulk een tintlend plezier gehad aan dien typischen Veeprijskamp en zijn
genot tintelt zoo helder na in de regels dezer beschrijving. Een schoon stuk proza!...
Mag ik nu gaan zeggen dat die wéér andere Streuvels, die alle eigen fantasie een
tijd lang rusten liet om zich vol liefde te wijden aan een nieuwe bewerking van
Reinaert de Vos, die zich zelven vergeten kon om het onsterflijke gedicht van ‘Willem
die den Madoc maakte’ opnieuw voor ons te doen leven, dat die bescheiden-groote
nog meer mijn bewondering heeft? Ik geloof het niet, en het is ook zeker niet zoo;
Streuvels' eigen arbeid is mij, moderne, liever dan de Reinaert, maar... ik heb nu
pas den Reinaert gelezen en wie, die van verbeeldingen en sprookjes houdt, van
geestige vertellingen, wereldwijs en satiriek, en toch zoo naief, op-den-man-af, van
spranklend proza en kernige taal..., wie zou dan niet verrukt zijn?... Het is een
gelukkige dag in Streuvels' leven geweest toen hij op het denkbeeld kwam de oude
Reinaert-geschiedenis voor ons over te doen in zijn herboren Vlaamsch! Een prachtig
werk dat als een boog spant tusschen de oude dagen van Vlaamschen kunstbloei
en de tegenwoordige. Wij weten dat het niet Stijn Streuvels was die den Reinaert
schreef, maar wij weten ook dat hij het zou hebben kúnnen doen, wij weten dat
Willems geest nooit gestorven is, dat de pittige Vlaamsche humor en satire telkens
weer opleven, in Uilenspiegel, in Streuvels, Teirlinck, Baekelmans, Verschoren - in
wien straks nog meer, nu wij zulk een prachtigen nieuwen bloeitijd der Vlaamsche
litteratuur bewonderen mogen!
Reinaert de Vos, bewerkt door Stijn Streuvels - ziedaar een waardig deeltje in
*)
Simons' Wereld-Bibliotheek! ‘Oude kost’, hoorde
*)

De Nederlandsche Bibliotheek, waarin de Reinaert werd opgenomen, is een ‘onder-afdeeling’
van Simons' Wereld-Bibliotheek. Reeds 21 deeltjes zijn er in verschenen, laatstelijk Victor de
la Montagne's Gedichten, met Emmanuel de Bom's fraaie en hartelijke inleiding, en het eerste
deeltje eener bloemlezing uit thans levende Nederlandsche schrijvers, genaamd ‘Zelfkeur’.
Ook de moeder-plant, de eigenlijke Wereld-Bibliotheek, werd sedert wij haar hier 't laatst ter
sprake brachten, met verscheiden nieuwe deeltjes vergroot. Zij telt er nu 54. Men zal mij wel
‘oorlof’ geven van de verplichting, al die boeken hier aan te kondigen. Er is veel belangrijks
bij - en tevens een-en-ander waarvan de opname in een W e r e l d -Bibliotheek mij minder
gewettigd schijnt. Doch wat men ook op 's heeren Simons' keuze aan te merken moge hebben,
dat zijn krachtig initiatief en volhardend handelen reeds aan duizenden ten goede gekomen
is en nogmaals duizenden baten zal, staat vast. De redacteur dezer Bibliotheek is iemand,
die voor moeite noch strijd terugdeinst, ja, 't wil ons somtijds schijnen alsof de heer Simons
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ik onlangs iemand uitroepen. Ja juist, oude kost, maar nog altijd even smakelijk,
nog altijd frisch en pittig; wát beters zou men de massa kunnen voorzetten?... Dat
nieuwe duizenden smullen aan deze voortreffelijke oude kost!... aan dit werk voor
álle tijden en álle menschen!
H.R.

Henri Hartog, In d'r Nieuwe Woning, met een portret van den schrijver.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1907 (serie: ‘Een Boek’, No. 4).
De goedkoope uitgaven komen in zwang tegenwoordig - dank zij alweder L. Simons
en zijn W.-B.! -, ook de uitgevers Brusse brengen een serie boekjes van
hedendaagsche schrijvers in den handel, die, met groote letter op niet al te slecht
papier gedrukt, inderdaad voor ‘een appel en een ei’, voor zes of zeven stuivers te
krijgen zijn. Deze novelle van Hartog is er het vierde deeltje van. De vorige drie
waren Bernard Canter's Twee Weken Bedelaar, Frans Coenen's De
Zomergenoegens van de Familie Kramp, en M.J. Brusse's In de Nachtbuurt.
Doch vergis ik mij niet, dan hebben deze uitgevers met hun serie niet precies
hetzelfde, niet zulk een altruïstische bedoeling als de heer Simons met de zijne.
Ieder van deze goedkoope deeltjes n.l. bevat van een kostbaarder boek, eveneens
bij de firma Brusse verschenen, een stukje, een stáál. En ik houd het er voor, dat
het den uitgevers vooral te doen is om bij de koopers dezer dunne boekjes begeerte
te wekken naar de dikkere en duurdere. Reclame dus! Welnu, déze lijkt mij volkomen
gewettigd en zelfs loffelijk, en ik hoop van harte, dat het doel bereikt zal worden,
waar het schrijvers als Coenen en M.J. Brusse, en, misschien wel in de eerste
plaats, waar het onzen jonggestorven Henri Hartog geldt, wiens prachtige boek
‘Sjofelen’ - want daarvan maakt ‘In d'r nieuwe woning’ deel uit - immers lang niet
genoeg gelezen en gewaardeerd wordt.
Henri Hartog acht ik onder de moderne Nederlandsche realistische auteurs een
der merkwaardigste, een der beste. De meest karakteristieke eigenschappen dezer
schrijversgroep bezat hij in ruime en sterke mate: hun gepassioneerde
waarheidsliefde, hun fijn gevoel, den moed en den ernst van hun denken, het geduld
van hun zoeken naar de eenigjuiste expressie. Er is misschien meer ruimte en
spontaniteit in het werk van De Meester, meer distinctie en stemmingsgevoel in dat
van Coenen; deze auteurs, en meer anderen, componeeren stellig beter dan Hartog
deed, - hij bezat niet genoeg zielsrust, was te hartstochtelijk modern, te ver af van
het klassieke om uit te munten door een rustige schoonheid, door een harmonieuse
compositie. Maar in vurigheid van sentiment, in wat men gevoelskracht zou kunnen
noemen, in felheid van haat jegens ploerten en tirannen, in diepte van mededoogen
met machteloozen en verdrukten heeft niemand onzer hem overtroffen.
- een jong, onstuimig ridder gelijk! - 't gevecht opzoekt, zich nutteloos in gevaren begeeft.
Waarom b.v. zoovele uitgevers tegen zich in 't harnas te jagen door opname in zijn W.-B. van
vrij-gekomen boeken uit hun fonds, alvorens zich te vergewissen dat zij zelven geen plan
hebben een éven goedkoope uitgaaf te doen verschijnen? Waarom zoo-doende
concurreerende, elkander vermoordende edities in 't leven te roepen? Dit schijnt mij
krachtversnippering! Het is er immers maar om te doen het publiek aan goedkoope uitgaven
te helpen. De schoonheid van dit doel en het goed recht ertoe staan vast, doch waarom niet
een ultimatum gesteld alvorens gij den oorlog begint; desnoods uw troepen naar de grens
gezonden, doch ze teruggeroepen wanneer aan uwe eischen werd voldaan? Zou dat geen
verstandige politiek zijn? Een politiek, waarvan misschien zelfs opvoedende kracht uit zou
gaan... Mij dunkt, dát is de ware leiding, die de eigen krachten spaart... om 't langst in 't vuur
te kunnen blijven.
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Hartog moet een ongelukkig man zijn geweest. Zelf zwak, ziekelijk, arm, leed hij
in den eigenlijksten zin mee met de onderliggenden in onze
homo-homini-lupus-maatschappij. Indien ooit iemand met zijn hartebloed geschreven
heeft, dan was het deze arme joodsche onderwijzer, in het sombere handels- en
fabrieksstadje Schiedam; zijn felle hoon, zijn woedende verachting, de kokende drift
die men smoren voelt in zijn schijnbaar bedaarde, beheerschte, kalm nauwgezette
verhaal- en beschrijftaal - niemand meer dan hij zelf moet er onder gesmacht hebben.
Niet als een Querido trachtte hij zijn lezers te verbazen, te overdonderen door eigen
krachten en gevoels-rijkdom, niet op zichzélf vestigde hij ooit hun aandacht, hij
werkte maar langzaam, weinig en scrupuleus, en zijn geluid was beperkt, maar hij
gaf zich aan zijn onderwerp, en met volzin op volzin, met woord op woord wist hij
door te dringen tot in de kern daarvan....
Moge deze goedkoope uitgaaf van de heeren Brusse vele nieuwe lezers winnen
voor het boek ‘Sjofelen’, het boek waarin
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het beste wat de kunstenaar Hartog te geven had voor altijd bewaard ligt - maar dat
toch niet zijn eenige nalatenschap uitmaakt; immers - het mag hier wel weer eens
herinnerd - deze vroeg gestorven artiest was het die de Rotterdamsche Vereeniging
‘Voor de Kunst’ stichtte, daarmede een voorbeeld gevend aan gelijkgezinden in
andere steden, daarmede bewijzend tevens, hoe men, ook zonder zich op den
voorgrond te dringen, en ook zonder groote eigen productiviteit aan duizenden
schoonheid-zoekenden ten zegen zijn kan.
H.R.

Leo Meert, Van Jongere Geslachten, Amsterdam, van Holkema en
Warendorf, zonder jaartal.
‘De wereld gaot om zeep, wa' moet da' wurren? Ons geslacht weg wa' zal er
overblijven....’ Zoo kermt grootmoeder; grootvader stemt toe; en inderdaad hun
kleinkinderen maken het bont genoeg. Jo laat niet af van den slechterik Allewies,
en ook zij gaat te gronde.... Akelig!... Maar dat zoo iets vijftig jaar geleden niet, of
ánders, gebeurd zou zijn, dat ‘de wereld’ achteruit en ‘om zeep’ gaat, daarvan zijn
we geenszins overtuigd. En toch lijkt het wel of de schrijver met de keuze van zijn
titel ons iets dergelijks heeft willen doen gelooven. Het heeft den schijn alsof hij met
dit opschrift een ‘raison d'être’ aan zijn boekje heeft willen geven - hetgeen niet
noodig was -, een ‘raison d'être’, of althans een zekere filosofische wijding - hetgeen
dan niet zou zijn gelukt.... Deze schrijver is een goed realist, een knap typeerend
en dramatiseerend talent; zijn menschenkennis en zijn gave van observatie te zamen
genomen zijn zeer voldoende om een boek te schrijven dat geen aangeplakt voetstuk
noodig heeft om ferm recht-op te staan.
Is het een eersteling, dit boek? Dan belooft het veel. De schrijver is nu nog wat
al te haastig geweest met publiceeren. Hij was nog niet half klaar met zijn roman.
Feitelijk had hij niet meer gereed dan den korten inhoud en eenige zeer goede
scènes. Jammer, het had zoo mooi kunnen worden! Nu maken ettelijke bladzijden,
in telegram- of verslag-stijl geschreven, den indruk alsof ze in-der-haast maar lettelijk
overgenomen zijn uit schrijvers notitieboekje. Zoo b.v. dit, op bl. 34: (Er is sprake
van Allewies' moeder, vrouw Van Ekker). ‘Vroeger kwam zij goed overeen met haar
man; hij dronk wel eens een pintje te veel, doch er was altijd eten, en hij gaf bijna
al zijn geld af. Sedert Allewies begon te verdienen, heeft deze zijn loon meer en
meer achtergehouden, en op zijn zeventiende jaar reeds gaf hij bijna niets meer af.
's Zondags en 's Maandags drinkt hij regelmatig, en ook nog wel eens in de week.
Daarbij houdt hij duiven, en verspeelt daar zijn laatste geld aan. Dikwijls is het ruzie.
Allewies heeft zijn moeder reeds geslagen, en met vader meermaals gevochten.
Haar man heeft zich dan gansch aan den drank overgegeven. Hij beweert, dat hij
niet blijft werken om dien “nietdeug” te onderhouden. Tweemaal reeds is Allewies
op straat gegooid en telkens is hij met meer gerucht binnen gekomen. De laatste
maal sloeg hij heel den boel stuk, en sedert dien heerscht er groote armoede. De
andere kinderen zijn veel jonger en winnen een mager loon. Met dat karig inkomen
en de enkele franken, die vader afgeeft, moet moeder het heele gezin onderhouden.’
Zoo is er veel, dat vlak is, en maar weinig ontroerend. Ik koos niet een van de
minste bladzijden. Maar ook veel betere zouden aan te wijzen zijn, vooral in het
laatste gedeelte, en in de beschrijving der bruiloft; al dadelijk ook in het tweede
hoofdstuk: Allewies en Jo in de herberg, waar hij zijn lied zingt, zijn spot-deun op
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het huwelijk. Jo heeft hem gevraagd dát niet meer te zingen: ‘Allewies, de “Pijnbank”
nie' hè?...’
‘'k Was 't nie' va' zin, maor nao doen 'k het zeker,’ lacht hij, ‘de menschen zou'n
wel peinzen da'k onder de pantoeffel lig.’
Voortreflijk gekozen en goed geschreven, deze scène, waarin - beter dan door
den titel - de idee van 't boek is uitgesproken. Als Leo Meert geduld en rust vinden
kan zullen wij mooie boeken van hem krijgen.
H.R.
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Kunstnaaldwerk.
Het begon waarlijk tijd te worden dat men ook het kunstnaaldwerk eens onder
handen nam, en de menschen van smaak hunne zusteren van de naald ter hulpe
kwamen.
Er werd geprutst uit den treure, tijd verbeuzeld, zijde verknoeid en de resultaten
bleven verre beneden het middelmatige; toch was er wel animo, maar de leiding
ontbrak. Het was als met iedere andere uiting van versieringskunst, de techniek
was álles geworden, en hoe ingewikkelder de steken, hoe fijner de draden, des te
fraaier oordeelde men het werk.

Na de techniek kwam pas gebruik en bestemming in aanmerking, en ten slotte, of
eigenlijk heelemaal niet, dacht men aan de hiermede verband houdende
ornamentatie.
Juist door de te ver opgevoerde techniek van het naaldwerk was men de
oorspronkelijke en eigenaardige voorwaarden voor het materiaal uit het oog gaan
verliezen, en kreeg men teekeningen op het papier ontworpen, op doek overgebracht
en daarna angstig met den draad gevolgd.
Waar hier dus het uitgangspunt verkeerd was, daar moest noodwendig het
resultaat tot niets leiden; we behoeven dan ook nog niet eens tot de spreekwoordelijk
geworden hondekoppen op pantoffels terug te gaan, om ons te overtuigen, dat bij
naaldwerk-patronen zelden de ontwerpen hun ontstaan dankten aan de verschillende
wijzen, waarop het materiaal bewerkt kon worden, dat zij om zoo te zeggen uit de
techniek waren voortgekomen. En dit laatste is toch eigenlijk de eenige goede manier
van versieren, waardoor stof en patroon zoo'n onafscheidelijk geheel vormen, dat
men zich de een niet zonder het andere kan denken.
Geldt dit in het algemeen, voor iedere uiting van versieringskunst, noodzakelijk
is het voor het kunstnaaldwerk. Daar toch heeft men als grondstof reeds verschil te
maken tusschen afgedeelde en onafgedeelde weefsels, die hun eigene wijzen van
bewerken voorschrijven, en het ontstaan gaven aan de kruissteek, over de duidelijk
zichtbare schering- en inslagdraden heen grijpende, en de platte steek, die wij als
van later datum zouden kunnen beschouwen en die een vrijer volgen van de lijn op
een onverdeelde stof toe laat.
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Heeft dan ook nog ergens het kunstnaaldwerk als volksuiting stand gehouden,
zoo is het bijna altijd het borduren in kruissteek met hare kleine variaties, waaruit
wij de meer rationeele wijze van deze techniek zouden willen concludeeren. Dat zij
echter, hoe logisch deze bewerking is, ontaarden kan in het nabootsen van
voorstellingen die geheel buiten haar terrein liggen, bewijzen de, zeker aan velen
bekende haardschermen met herderstafereelen bijv., waarbij getracht is de
nuanceering van een schilderij te imiteeren. Niet alleen de platte steek maar ook
de kruissteek gebruikte men voor ‘het schilderen met de naald’, dat zeker de grootste
uiting van het verval van het kunstnaaldwerk geweest is.
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Om dan ook het kunstnaaldwerk weder in goede banen te leiden, zal men moeten
trachten, naast het verspreiden van juiste begrippen omtrent versiering en
stofbewerking, voorbeelden te geven, die geheel uit de techniek gegroeid zijn.
Bij ontwerpen voor kruissteken is het dus niet de zaak een willekeurige teekening
te maken en de vormen hiervan zoo goed mogelijk in de gehakkelde lijnen van het
ruitjespapier te wringen, maar gebruik makende van de eigenaardigheid der
verspringende vakjes, zijn teekeningen hierop te composeeren. Dit is het wat de
goede oude borduurversieringen in kruissteek hebben, en wat wij in de boekjes van
*)
den heer en mevrouw Dijsselhof weer terug vinden .

Die beestjes zijn zoo door en door echte borduurbeestjes, een leeuw, een kat, een
haan, een olifant, zij zijn geheel ontworpen in de werkwijze waar zij voor dienen
moeten, gebazeerd op de kleine, rechthoekig op elkaar staande vierkantjes. En
ondanks deze zoo beperkende voorwaarden zijn de diertjes vol actie en expressie.
Het meest kenmerkende in ieder beestje is aangehouden, zij zijn vereenvoudigd,
tot dat het hoofdtype overbleef, dat toch zeer juist het karakter markeert. De houding
bijv. van het voor-den-ploeg-trekkende paardje, hoe simpel van vorm ook, is
uitstekend, de gang van het boertje voortreffelijk, leuk ook het logge in den olifant,
het cordate in het haantje, het ornamentale in de zeepaardjes.

In ieder diertje is bewaard gebleven wat er het meest aantrekkelijke in was, en zoo
hebben we boekjes gekregen die een schat van motieven bevatten voor hen, die
met kruissteekjes versiering willen aanbrengen. Iets ontbrak er echter nog aan... en
wij hoopten zoo, dat een vervolg op deze uitgave er in zou voorzien, nl. eenige
aanduiding, hoe de motieven toegepast konden worden. Wij weten, dat de plannen
er toe bestonden en ziende, hoe menigmaal kleedjes maar volgezaaid waren met
die leuke beestjes, zonder eenig logisch verband, speet het ons waarlijk, te vernemen
dat een boekje met eene ‘gebruiksaanwijzing’ niet zou verschijnen. Inmiddels heeft
een ander mevrouw Dijsselhof deze taak uit handen genomen en gaf mej. Verwey,
*)

Borduurpatronen voor groot en klein, door G.W.D. en W.D.K., uitgave Scheltema en Holkema's
Boekhandel. Amsterdam.
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in samenwerking met mej. Faddegon een boekje uit, waarin wij enkele diertjes uit
de Borduurpatronen voor groot en klein in een lijnen-samenstel terug vinden, want
niet alleen het ruitertje, zooals in de voorrede staat, ook de muisjes en andere kleine
beestjes zijn van Dijsselhof's vinding of hier zeer nauw aan verwant.
Over het geheel zijn de patroontjes in mej. Verwey's boekje m.i. wel wat heel
simpel van vinding, en ware het niet dat blauw en geel als kleurencombinatie nogal
goed stond, de te groote eenvoud der randjes zou zeker in het oog vallen.
Het is mogelijk dat de volgende boekjes - dit is de eerste eener aangekondigde
serie - iets rijper van ontwerp zullen worden, want al is eenvoud het kenmerk van
het ware, volgens Victor Cousin moet een ding niet alleen waar en goed, maar ook
schoon zijn, wil het ons ten allen tijde voldoen.
Zóó vreezen wij dat deze voorbeeldjes het vluchtige dat onzen tijd kenmerkt, niet
weinig in de hand zullen werken.
R.W.P. JR.
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‘OP STRAAT’
OORSPRONKELIJKE HOUTSNEDE DOOR J.J. AARTS.
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J.J. Aarts, door H. de Boer.
Hoffnung ist ein fester Stab
Und Geduld ein Reisekleid,
Da man mit durch Welt und Grab
Wandert in die Ewigkeit.

Zoo luidt een zingedichtje van den Duitschen poëet Logau, dat den Hollandschen
graveur die moeitevol en met de hoop op een betere toekomst zijn artistieke
pelgrimage in dit leven onderneemt, wel uit het hart gegrepen zal zijn. En wanneer
hij in zijn levensavond aan den haard gezeten, dat leven overpeinst, dan zal hij,
vermits hij het gezegde, dat een kunstenaar eigenlijk eerst dóod moet zijn, om goed
beroemd te worden, tot schande heeft gemaakt, met Goethe, den onsterfelijke,
hartgrondig beâmen:
Nicht Kunst und Wissenschaft allein
Geduld will bei dem Werke sein.

Dat lijkt mij een goede schoorsteenspreuk, al heet ze ook te komen uit den mond
van Mephisto.

J.J. AARTS.

Hoe lang zal 't nog duren eer Aart's werk, bij artiesten reeds lang in aanzien,
ingang zal vinden bij het publiek, in een mate dat het hem mogelijk zal zijn daarin
alleen een eerzaam bestaan te vinden?
Men behoeft graveurs gelukkig niet voor te stellen als arme duivels. Ze zijn er in
ons land te zeldzaam voor en zullen door hongerige tronies en schamelen tooi hun
maatschappelijke reputatie wel niet in discrediet brengen.
Onze eerste baanbreker op dit gebied, Dupont, is professor aan de
Amsterdamsche, Aarts is leeraar aan de Haagsche Academie. Men voelt, het zijn
eerzame baantjes, die zij bekleeden en die alle vagabondage uitsluiten.
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Maar het geluk wil dat zij in hun hart allereerst iets anders zijn en dat hun noodlot
hen nu eenmaal drijft tot het beoefenen van een kunstgenre dat zelfs bij het
kunstzinnige publiek sinds jaar en dag in den reuk staat van een soort monnikenwerk
te zijn, waarmee voorloopig weinig eer en roem is te behalen, alleen onrustbarend
veel moeite, zorg en teleurstelling.
Het alleenzalig makende voor den officieelen kunstminnaar schijnt nog altijd een
mooie collectie schilderkunst te zijn. En zoolang een gravure zwart en wit blijft en
zich niet tot 't blijven van een unicum wenscht te bepalen, zal 't moeilijk zijn voor
haar toegang te vinden in de ehrenfeste collecties. - Totdat misschien morgen de
wind omgaat en men zich op 't verzamelen van intusschen weer zèldzaam geworden
gravures werpt, die nu nog voor een appel en een ei te krijgen zijn.
Vervult de moderne graveerkunst een bepaalde, een eigen plaats, te midden der
bestaande en meer of minder om hun beteekenis aanvaarde genres? Of liever, is
zij bezig zich er een te verwerven en meer dan een kunstmatig gekweekte kasplant.
De vraag is in kunstkringen meer dan eens gesteld en toch lijkt het mij niet moeilijk
ze te beantwoorden. Ja, wat hebben wij eigenlijk te vragen, wanneer wij zien dat
graveerwerk
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PAARD, LITHO.

tot kunst wordt en dat deze zich, ook buiten boek- en illustratiewerk, uit met al de
teekenen van een krachtigen, welbewusten groei. De Natuur spreekt hier met een
eigen logica.
Hoe, heeft men zich afgevraagd, zal zij zich dan verhouden tot het Leven!
Het moderne leven jaagt maar door. Het laat de meest impressionistische kunsten
nauwelijks den tijd het in zijn wisselende verschijningen vast te houden. Van de
zwart-en-wit kunsten zijn het de illustratieve die het meest aan de neigingen van
het publiek hebben weten te voldoen, het vluchtige, zich weinig tijd tot nadenken
gunnende publiek, dat van een denkbeeld, gedachte, of geestigheid een illustratie
vraagt, en bij die illustratie weer een verduidelijkend of verklarend woord. Hoe zal
tegen deze meest journalistieke kunst [...]m van de eigenlijke foto-reproductie, dat
sc[...]erend geperfectionneerde surrogaat van kunst, niet eens te spreken -, die
dank zij de moderne techniek aan de grilligste, de wreedste wenschen van het
publiek is te gemoet gekomen, de gravure, die allerminst een kunst van het moment
is, de concurrentie kunnen volhouden, verondersteld dan dat zij er den strijd mee
had aangebonden.
Het zou er dan voor haar, de graveerkunst, ook vrij hopeloos uitzien, wanneer
haar taak voor een goed deel niet een ándere was.
Het is juist dit wat wij aan de kunst van Aarts, in haar ontwikkelingsgang willen
illustreeren.
Wie enkel het kloeke bezadigde werk van den tegenwoordigen kopergraveur zag,
zou niet aanstonds vermoeden, welk een tijd van storm en drang hier aan is
voorafgegaan. Doch wie het geheel van zijn werk overziet, bespeurt daarin een lijn
van ontwikkeling die in meer dan een zin kenteekenend is voor den groei van een
onzer laatste kunstgeneraties.
Tot het eerste werk van Aarts dat mij bekend is, behooren een paar etsen, een
dorps-interieur en een buitenweg, waar, naast een impressionistische opzet, reeds
een streven
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naar strakker vormbeheersching en decoratieve oplossing bemerkbaar is. Zij
behooren eigenlijk nog half tot die periode welke ik alleen maar van hooren zeggen
ken, n.l. tot die waarin Aarts nog schilderde. Hij is in dien tijd nog landschapschilder,
die doorgaat op het princiep der pointilleurs en neo-impressionisten. Doch waar zijn
leeraarschap hem behalve de zomersche vacantiën alleen maar de avonden vrij
laat tot studie, zien wij hem de laatsten spoedig onder de lamp doorbrengen en zich
voornamelijk aan zwart-en-wit werk wijden. Eerst ontstaat dan een reeks teekeningen,
en het is Lacomblé, die, deze teekeningen ziende, hem er toe aanzet het
graveer-procédé te beproeven.
Hij begint met in 't hout te graveeren, en er breekt voor hem een vooral door
avondlectuur bepaalde en daarom min of meer literaire periode aan, waarin vooral
de neoklassieke en romantische stroomingen hem boeien. Doch reeds wanneer hij
met 't graveeren in koper bezig is en zijn platen zelf afdrukt, ontstaat er, eensdeels
ook onder invloed der Fransche teekenaars, een reeks litho's, monotypes enz., die
eveneens in avonduren vervaardigd, het directe contact met het hedendaagsche
leven weer brengt.
Het is die demotische kunststrooming welke van uit Frankrijk stammend en sterker
dan het neo-klassicisme, -romantisme, -mysticisme, -symbolisme en wat dies meer
zij, een tijd lang heel Europa zal beroeren en welke ook tijdelijk op hem inwerkt. Wij
zien een jongere generatie zich van die verbeeldingswerelden afwenden en de
natuur - niet zonder verbeeldingskracht - in het leven zelf zoeken.
Ik geloof niet dat Aarts in dien tijd zoo vol van leuzen veel aan proefondervindelijke
theorie heeft gedaan. Het werk uit die jaren is er te spontaan van uiting voor.
Ik zal juist deze reeks, omdat zi[...] zich, in het gedachteverband van dit stuk, het
best toe leent, het eerst inleiden. Een der merkwaardigste er uit, in elk geval een
der pakkendste exempels, is zeker wel de litho ‘Kermis’.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

220
Aarts kwam eigenlijk tot lithographeeren, toen hij wilde beproeven of de z.g.
monotype tóch niet op de een of andere wijs te vermenigvuldigen zou zijn. Van daar
dat men er van die zware, als geschilderde partijen in vindt. Men had toen reeds
lang geleerd de verschillende procédé's, het schilderen, aquareleeren, etsen enz.
op een vrije wijs toe te passen en in elk daarvan vooral een middel in te zien, dat,
door het doel geheiligd, van haar wezenlijke schoonheid daarom niets had in te
boeten. De vorm werd zoodoende tot een uiterst suggestief medium. En wat ons
dan in zoo'n geval ook met een als directe kracht of schok treft, is de aandoening,
de levende bewogenheid van het artiesten-gemoed.
Dit is geen Oostersch weelderig bachanaal, zooals ons die Rubens, Jordaens en
hun school, vermooid in den dichterlijken schijn der mythologie, hebben verbeeld.
Het volk van het Noorden is, sinds het zijn oud godendom verliet, heel wat waarder
- drastischer wil men dat gaarne noemen - door de Breughels, Adriaan Brouwer en
de Teniersen naar het leven geschilderd. En waar we de eersten den roem kunnen
laten welken zij verdienen, moet ons lateren en op een afstand beter
onderscheidenden de erkentenis van het hart dat men de beteekenis der meesters
van het z.g. kleine genre altijd veel te weinig breed heeft uitgemeten.
Het is aan de kunst van deze volksschilders dat de Franschen voor een deel de
hunne hebben opgehaald. Men heeft er de helsch-bestiale, boersche festijnen dier
oude genre-schilders maar op aan te zien en zich wat inniger in het oud-Vlaamsche
en Hollandsche naturalisme en realisme, sensitivisme enz. te verdiepen, om te
proeven van welke kunst de moderne realistiek in veel is uitgegaan.
Ik wilde hier voor dit keer alleen maar mee zeggen, dat ons een kunst als deze
eigenlijk van huis uit vertrouwd is, en dat Aarts, toen hij zich in deze wereld verdiepte,
daarmee niet iets zoo oneigenlijks deed. Hij schildert die bestiale vreugde, dat
tempeesten in hartstocht als van losgelaten horden, die hun levensweelde en verdriet
uitzingen en -razen, met een kracht en wezenlijke overtuiging die niet nalaten te
émotioneeren. Hij geeft hierin geen ethische of sociale tendenz ten beste, hoewel
hij in deze periode ook interessante karikaturen geteekend heeft.
Men bespeurt in zoo'n litho dat kras en direct inzetten van het motief, dat aan de
impressionabiliteit der Fransche teekenaars doet denken. Het is een uiting van
zware gepassioneerdheid, die vooral van de kracht der donkere tonen alles eischt.
Wie die rechts aan den sliert hangende deern goed opneemt, voelt in dat hideuze
masker, in die vreemd wringende arm, een element van macabere psychologie
vertolkt.
Dat is geen wezen dat men bij klaar daglicht ziet. Zoo iets aanschouwt men alleen
maar in den huiver van een vreemden droom, van een door nachtmerries geplaagden
eersten slaap.
Het is bij een kunst als deze dat men van werkelijkheidsvisioenen spreekt. Het is
die hallucinaire werkelijkheid welke wij ook, maar dan anders gestemd, in Jac. van
Looy's prachtige nachtfeest-visioenen doorleven.
Er bestaat in de reeks der litho's een prent die zoo'n aan de kermis ontleend
motief nog fantastischer geeft en waar de zwijmel van hartstochten, die dolzinnige
uitgelatenheid, die onberekenbare uitlaaïing van feestvreugde onder het rosse
schijnsel van ballons even gepassioneerd aangezet is en waarin de deun stellig niet
minder zwaar doorklinkt.
Dit is voor het publiek, dat wit-en-zwart koopt, misschien een nog aannemelijker
prent, maar ze is, hoewel wat monterer, van minder diepe psychologische
doordringing.
Verdiepter is weer, al mag ze misschien eensdeels wat op Filicien Rops
geïnspireerd zijn, de Verzoeking van den heiligen Antonius (mono-type). Deze knielt
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op den voorgrond, voor het Christusbeeld, op het tweede plan danst lokkend en
verleidelijk een vrouw, maar daar achter rijst - het wordt als een fantasmagorie - de
gigantische kop en opgeheven hand van een man uit het mysterieuse donker van
den achtergrond.
Wat wil zoo'n gelaat daar zeggen, wat beduidt zoo'n beteekenisvol, sfinxig gebaar!
Het eenige antwoord dat men op zoo iets
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wil geven is dat die opdoemende figuur daar prachtig doet. Men kan er al dadelijk
aan toevoegen, dat ze waarschijnlijk niets anders bedoelt dan het raadselachtige,
met die bij den toeschouwer oprijzende vraag, te suggereeren. Deze figuren,
verlokkend en geheimzinnig, wenkend en orakelend, zijn vol beteekenis voor het
gemoeds- en zielsleven van den mensch en heilige.

STUDIE, LITHO.

Men ziet dat de verbeelding ook deel heeft aan deze kunst en tevens, dat het
contact met de werkelijkheid van het leven is blijven bestaan in deze impulsieve
uitingen, die, zoo als we reeds schreven, dateeren uit den eersten tijd van
kopergraveeren. Zij zijn eigenlijk de eerste uitingen waarin zich een gevoelige
wèrkelijkheids-zin gaat openbaren bij iemand die van nature zoowel een grafische,
als een speciale graveurs-aanleg meebracht, en deze voor den aandachtigen
beschouwer dan ook telkens verraadt.
Zoo iemand moet beschikken over fantasie en beheersching meteen. Dat hij ze
in samenhang bezit, komt niet het minst goed uit in de illustraties en vignetten welke
hij voor de Mercure de France en de Revue Blanche teekende, waar ze gepaard
gaat met een breeden decoratieven zin.
Doch het opmerkelijke is wel dat hij vooral een kunstenaar blijft van de verbeelding.
Directe, ostentatieve verbeelding is 't wat hem in dezen tijd b.v. geheel van iemand
als Dupont onderscheidt. Later, wanneer hij voor andere problemen komt te staan,
zal hij deze tijdelijk inbinden, doch ten slotte met meer geserreerde kracht in den
ingetogener vorm der gravure toch opnieuw beginnen te uiten.
Een bizonder element, dat hij in zijn ‘tranches de vie’ ook, maar dan meer
realistisch heeft aangeduid, kwam in de houtgravures beslister naar voren.
Allermerkwaardigste vignetten ontstaan. Uit de affreuze dierenwereld, welke in de
gravure ‘Orpheus in de Onderwereld’ om den fabuleuzen band krioelen, duiken er
nog eens enkele vreemsoortige wezens apart op. Doch als decoratief motief zijn ze
in gestyleerden vorm zelfs voor den meest precieuzen geestesfat appetijtelijk, hoewel
de lijn en de decoratieve formatie van een suggestieve kracht blijven.
De grens tusschen de illustratie in den geest der ‘tranches de vie’ en het vignet
is in de praktijk niet altijd even makkelijk te trekken. Aarts heeft tusschen beide, als
uitersten een oogenblik gedacht, bewonderenswaardige dingen gemaakt.
Vooral in den eersten tijd van op hout graveeren ontstaat, als bij de gratie van
een romantische verbeeldingskracht, een reeks waarvan de aard den lateren breeden
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opzet der kopergravures verklaren helpt. Aarts verdiept zich in de klare plastische
verbeeldings-wereld der Grieken, in hun mythologie, laat Perseus op zijn gevleugeld
paard den draak bestrijden welke de Aetheopische Koningsdochter bewaakt. Doch
eens geeft hij er een variatie op, een moderne interpretatie: Perseus en de draak
dooden elkaar, Andromeda stijgt alleen op het gevleugeld ros. De zin ervan is
beteekenisvol genoeg.
‘Orpheus in de onderwereld’ vermeldde ik al. De verbeelding doet hier de plastiek
in buitensporige, gigantische vormen en verhoudingen uitgroeien. Het monumentale
van
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zoo'n figuur, de lust om zich in de plastische verbeeldingswereld der Grieken te
verdiepen, kondigen den lateren kloek en breed formeerenden kopergraveur reeds
aan.
Het is misschien ten deele ook onder Engelschen, Prae-Rafaëlitischen invloed,
dat somwijlen tevens blijere noten doorklinken. We vinden de Grieksche mythologie
der Vlaamsche renaissancisten in een gravure als ‘Najaar’, een faun en een vrouw,
terug, en iets van een Michel Angeleske kracht in de mimische expressie van een
mooien grijnzenden manskop. Het zijn krasse en sprekende maskers welke hij in
dezen tijd teekent. Doch markanter dan deze, aangrijpender vooral, lijkt mij die prent
van tragische kracht, de vrouw en de dood, waarin men, hoe klein de prent ook is,
het geweld der elementen voelt, de mensch omhuiverd door dood en leven, het
leven armzalig en ineengedoken, vol meewarigheid. Het is een houtgravure zooals
er op dit formaat van zoo krasse expressie zelden ontstaan zijn. Het is tot deze
reeks ook dat een vroege illustratie van een gedicht van Emile Verhaeren behoort.
‘La madonne de l'automne surgît au coin du bois.’ We beseffen dat hij zich in de
sfeer van diens de wereld overschouwende verbeelding niet unheimisch gevoelt.

STUDIE, ZWART KRIJT.

Deze groep blijft voor het begrip van zijn later werk, de kopergravures, belangrijk.
Men voelt dat zoo iemand - de houtgravure leent er zich dan ook minder eigenlijk
toe - zich nooit in een analytische verbrokkeling zal verliezen. Hij blijft breed en
groot, en de meer of mindere verfijning der prenten moet men hier dan ook leeren
verstaan als een kwestie van meer of mindere doorvoering in een vooral op het
nervige en breed-omvattende aangelegden stijl.
Daarom is er ook niets bevreemdends in, hem zich aangetrokken te zien gevoelen
tot het leven van den grooten arbeid. Omstreeks 1900 maakt hij een reis naar Parijs
en daar reeds maakt hij studies van Fransche werk paarden, waaruit later dan een
breede als neergesabelde litho, en een paar kloeke houtgravures ontstaan. Het is
op 't kophout dat hij ook zijn eerste Hollandsche polderwerkers graveert, en in een
dien ik er ken, een gravende kerel aan een kanaalberm, met een breede verdeeling
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van felle zon en diepe slagschaduw, treft al dadelijk een opvatting van het gegeven
die zoo geheel anders zal worden dan de landelijk intieme, de idyllische van sommige
der impressionisten.
Het visioen van de avondstad, zooals Zola die ook beschreven heeft, bezit hem
zoozeer niet meer. Zijn neiging is niet meer de sensivistische realiteit van het meest
vluchtige, meest schitterende, maar tegelijk onwezenlijke, caleidoscopische leven
van den schijn te vertastbaren. Hij verlaat dit om zich in rustiger bezonkenheid aan
het epos van den arbeid te wijden. Een verbindende schakel vormen dan wellicht
slavende arbeidersvrouwen tegen den avond naar huis trek-
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kende langs veldwegen, eenzame werkersfiguren nog laat aan den arbeid aan
hooge kanaaloevers. Hoewel hij reeds lang in het hout graveert, zullen deze gestalten
die aan zijn levenshorizont verschijnen, hem voor nieuwe problemen stellen, die hij
eindelijk in kopergravures het best denkt op te lossen. Hij zoekt naar een dieper,
waarder levenssynthese, wendt zich naar het groote bewegen en rustiger ademen
van een organisch hechter en natuurlijker k o s m o s .
En het merkwaardige is, zooals we zullen zien, dat hij van zijn vroegere
levensaanschouwing alleen het onwezenlijke laat vallen, het meeste in een eigener
vorm behoudt en daarbij de winsten van het nieuwe voegt.

AANZETTEN, KRIJTSTUDIE.

Nu breekt voor hem een geheel nieuwe tijd aan. In een kunst van avondsche
mijmeringen, van droomvisioenen, nachtfestijnen, van neo-klassieke en romantische
interpretaties van fabels uit een oertijd stammende, valt meer durend het licht van
een klaren dag. Wel is zij, zooals we zagen, in geestelijken zin reeds voorbereid en
greep hij, wat den technischen kant betreft, reeds naar het burijn toen hij nog aan
de oude wereld van vormen en verschijnselen vast zat, doch eerst wanneer hij zich
geheel wijdt aan het leven van den arbeid, bloeit zijn kunst in een nieuwe lijn uit.
Daar vindt hij, gestaag arbeidend, een nieuwe levenssynthese. En waar kon hij, om
te beginnen, beter terecht. Dat hij bij 't zoeken van nieuwe formules voor een kunst
die nog op geen moderne traditie kon bogen, begint bij het begin, d.i. bij het
naturalisme, behoeft vooral in onzen tijd geen verwondering te baren. Waar hij bij
't scheppen van een eigen nieuwen stijl zich aansloot bij en wijselijk voortbouwde
op de middeleeuwsche en oud Hollandsche kopergraveerkunst, met andere woorden:
de draad van ontwikkeling opraapte waar een levende tijd ze had laten vallen, kon
hij wat het visueele betreft, zich tot zich zelven en zijn eigen tijd bepalen. Het epos
van den arbeid was reeds verscheidene malen gedicht. Ook de ontwikkeling der
hout-gravure had het tot een meer direct bij de moderne aanschouwing aansluitende
phase gebracht. Men bedenke slechts tot welk een impressionabelen eenvoud
Engelsche en Fransche hout graveurs en houtsnijers als Nicholson en Valloton, tot
welk iets eigendommelijks Hollandsche artiesten als Veldheer en Nieuwenkamp het
hebben gebracht.
Doch het epos van den menschelijken arbeid was nog niet gedicht op een wijze
zooals de kopergraveur dat zou hebben te doen. Want zelfs iemand als Dupont,
die van den arbeid van ossen en paarden reeds prachtige platen gemaakt had, gaf
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toen ter tijde aan zijn werklieden nog te vaak een Steinlen-achtig type. Het was
naturalistisch, maar het was in zoo'n man nog geen synthetisch naturalisme of
realisme, zoodat zoo'n figuur wel eens tegen het monumentale van de rest
indruischte.
Het graveeren van den mensch, den modernen arbeidenden mensch in eenheid
met de natuur, stelde den kopergraveur voor een geheel nieuw, nog niet opgelost
probleem. Het is Aart's oorspronkelijke verdienste
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dat hij zich tot de oplossing daarvan het eerst gezet heeft en dat hij dus in deze lijn
*)
als de baanbreker mag gelden.

DE GAPENDE KOP, HOUTSNEDE.

Meer dan een andere niet decoratieve kunst is de graveerkunst er vooral een van
samenvatting, van eenvoud in groote lijn en complexen. Men voelt dat hier van 't
‘flaneeren’ op koper hetwelk de etser zich mag veroorloven, geheel geen sprake is.
Het diep in

*)

Later heeft Dupont pas zijn gravure voor Brusse's landloopers gemaakt, waar in den
zwervenden gang en typeering, afgezien van de enkele misteekeningen, reeds veel moois
zit, doch het verband van de figuren met de aarde achter hen te veel ontbreekt. Veel verder
is dan ook de krijtteekening op den omslag, met die prachtig levende zwerverskop, die ook
al met spanning op Dupont's verdere ontwikkeling in Holland doet wachten. Zijn als zoo
welbegrepen geroemde ruiterportret van Potter is mij helaas nog onbekend. Doch 't is wel
teekenend in verband hiermee aan Fromentin's karakteristiek van Potter, dezen graveur die
schilderde, te herinneren, die reeds van een eigenaardig ronden en krullen van Potter's lijn
sprak.
Sterke graveursneigingen heeft ook, zooals bekend is, Toon de Jong. Van Van Konijnenburg,
die eens een, in dit verband, typisch schilderij met herten voltooide en die onlangs weer een
vooral in de lichtval als met graveertechniek opgelost gelithografeerd park liet zien, ken ik
nog geen gravures. Deze heeft ook besliste neigingen tot het monumentale.
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het koper groevende burijn laat zulk een speelsche beweging niet toe. Zij eischt
meer fysiek werkvermogen en toch mag een graveerlijn niet den indruk van
moeizaamheid geven, doch veeleer een van zwierige, nobele kracht, van als
dynamische zwelling en luwing.
Het spreekt van zelf dat een graveur, voordat hij aan zijn eigenlijken arbeid begint,
tal van voorbereidende lijn-, compositie- en bewegingsstudies maakt (de
krijtteekening van het prachtig aanzettende paard is daarvan een exempel), alle
bijkomstigheden zoekt te neutraliseeren en alleen het essentieele, het kenmerkende
en 't typisch-karakteristieke naar voren haalt. Men weet wel dat bij een zoo gekuischt
samenstel elke speelsche toevalligheid die wij om hun vaak suggestieve kracht bij
ets en krabbel gaarne aanvaarden, hier een dwaasheid zou zijn en geheel in
tegenstrijd met het welbewuste, energische karakter der gravure met haar positief
omschrijvende vormenspraak, plastische gaafheid en als stylistische zuiverheid.

SLAPENDE POLDERJONGEN, KOPERGRAVURE.

En de graveur lijkt mij dan voorloopig ook nog niet aangewezen om uit den chaos
der geestelijke bewegingen van onzen tijd, uit die draaikolk van individueele, vaak
zoo geraffineerde hartstochten en verwarde partijstroomingen welke onze beschaafde
maatschappij is, den cultuurmensch monumentaal te scheppen, hoewel hier ook
voor hem een probleem ligt, waarvan de oplossing tot een graveerkunst van niet
minder belangwekkenden aard - bij zooveel aanrakingspunten - dan die der
middeleeuwen zou kunnen voeren.
Hij begint heel wijs, met een kloeke kracht en zonder omzien naar wat hij misschien
een tijd lang zal moeten laten varen, geheel naar den aard van het procédé, met
het epos van den arbeid in de natuur te scheppen. Dürer heeft reeds figuren in een
prachtige natuuromgeving gegraveerd - men denke slechts aan de bekende gravure
met het kanon -, hij heeft ook boeren van monumentale formatie gegeven onder
Vlaamschen of oud-Hollandschen invloed gekarakteriseerd, maar toch niet de
arbeider die als een monumentale figuur oprijst uit de natuuromgeving en, met de
aarde in contact staande, die nochtans domineert.
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Het is een reeds belangwekkende rij welke Aarts in deze lijn geschapen heeft en
daaronder zijn er die werkelijk als een triomf mogen beschouwd worden. Nemen
wij als exempel den polderjongen, slapende in het veld onder een boom. Hoe groot
is dit geval reeds aangezien en opgelost. Het is eigenlijk niets meer dan een mensch,
een boom, een veld met vaart en daarachter een stuk lucht, doch alles heeft als
probleem gesteld een bizondere beteekenis. Het is heel begrijpelijk dat sommige
menschen zich tegen zulke elementaire verhoudingen eenzaam gevoelen.
Doch wat ademt dit geheel een weidsche
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VIEREN, KOPERGRAVURE.

rust. Noem het een persoonlijke gevoels-associatie - ik ben zoo vrij dingen als deze
in verband met een wijd kunstbegrip zeer waarachtig te vinden - door dit geheel van
weidsche rust en zomersche slaapstilte klinkt luid het ronken van dien met open
mond ingeslapen kerel, machtig aanstemmend en heel die vredige natuurruimte
vervullend. Daarin is al iets van dien grooten adem die in werk als dit komen moet,
een monumentale ‘Wucht’ die door mannen als Zola en Millet op hun gebied reeds
zoo meesterlijk is ingeleid en doorgevoerd.
Ontleed deze bonkige figuren met hun kloeken bouw, hun ruige, verweerde wezen,
hun forsch manuaal. Onder hun stug plooiende kleeding voelt ge de statige welving
der zware ledematen, de indruk van breede gespierde knoken, het letterschrift, de
merkteekenen van den arbeid. Zeker, Meunier heeft dit probleem, een figuur in
kleeding, als een brok zuivere menschelijke plastiek, ontdaan van het accidenteele
en modieuze, voor de moderne beeldhouwkunst reeds opgelost en Millet deed het
op zijn wijs al eerder, doch in de gravure waar wéér andere eischen te vervullen
waren, was de oplossing nog niet gezocht.
De polderwerkers hebben aan zich den reuk en kleur der aarde waarin zij wroeten;
weinig gecompliceerd van karakter, van een eenvoud en grandeur in beweging en
houding, die hun tegen den lagen horizont uitgezien iets van bewegende bronzen
statuen geeft, natuurlijk, oprecht, en onoprecht als de natuur zelf, in niets gecultiveerd
maar in alles uitstralingen, handelingen als van den bewegenden kosmos zelf, zijn
ze, ook tegen het veld van hun arbeid, tegen het eenvoudig architekturale kruiswerk
van palen en bintwerk gezien, voor den graveur boeiende motieven om er in
grootschen opzet zinvolle geheelen uit op te bouwen, te meer daar het burijn
uitteraard zoo geleidelijk de expressie der groote, golvende bewegingen volgt.
Deze polderwerkers hebben niet het plots actieve der Fransche arbeiders. Een
Hollander verloochent ook hier zijn veel geprezen gelijkmoedigheid niet.
Bijvoorbeeld. Een polderwerker moet een last verplaatsen die op den grond ligt.
Met een eerste beweging brengt hij den last voor tegen den voet, met een tweede
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torscht hij hem op de knie, met een derde tegen het lijf, met een vierde en laatste
op den schouder, waar hij hem gemakkelijk schikt. En deze bewegingen staan niet
apart, het is een complex van bewegingen, er zit een breed, aaneengesloten rythme
in, dat geheel in overeenstemming is met het weidsche, rustig vlottende der
Hollandsche natuur. Vandaar die rust - waarin activiteit en passiviteit in
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evenwicht zijn - welke deze onderwerpen ademen.
Het is niet zoozeer noodig voor een karakteristiek, de gravures afzonderlijk te
bespreken. Zeker, enkelen springen er uit, omdat zij de beste oplossing geven van
wat in vorige ook reeds beproefd is. Eén streven openbaart zich in de
verscheidenheid der reeks, dat is, in de beweging van menschen, dingen en natuur
een monumentale rust te vertolken, in den chaos van het polderwerk, in die woeste
bereddering van worden en vergaan, de eenheid, het leidende rythme te geven, dat
allen arbeid groot maakt. En zelfs in zoo'n geheel van vlottende kracht als de gravure
‘Vieren’ is, waar elke beweging als 't ware een volgende opstuwt, voelt men het
streven, nergens het evenwicht dier breede harmonieën te verstoren. De
verscheidenheid openbaart zich dan in het onderwerp, den stánd, in de stemming
van het geheel, en zoo geeft hij als een tragische statue den rustenden arbeider,
een eenzame figuur tegen een lucht waarin het licht vliedend hem omgloort; arbeiders
in hun rustuur, gezelsende en hun pijpje rookende na hun maal in het veld, - de
vrede van het geval deelt zich aan den toeschouwer mee.
Zoo is de graveur er op uit steeds het bizondere geval te veralgemeenen en het
onder een niet momenteel maar eeuwig licht plaatsende, tot een synthesis te komen
die zich algeméen laat aanvaarden. Dit is niet allereerst een kunst van momenten,
van toon en lichtschildering. De plastiek der dingen dient ongerept te blijven onder
alles. Voorgronden, middenplan en détails laten zich niet verfoezelen. Elk ding heeft
in het geheel een bepaalden stand, een levens-houding, zoodat de kunst van
groepeeren, evenals die van styleeren - niet in de decoratieve beteekenis van het
woord - een belangrijk onderdeel vormt van het compositie-vermogen dat een
graveur moet bezitten.

SCHAFTEN, KOPERGRAVURE.

En juist deze vermogens bezit Aarts in ongemeene mate. Een boompje of
boomgroep geeft werkelijk het algemeene aanzicht van zoo'n boom in haar forschen
statigen of ranken groei naar boven, en haar stand in de aarde. De voorgronden
met hun groei van gras, onkruid, groote varenbladen, distelstruiken en wilde bloemen
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zijn mooi geformeerd en geven reeds zuiver dat kosmisch beeld van de aarde dat
ook Jacques Perk in een zijner meest grootsche sonnetten aanduidt.
Van plant, boom, mensch en dier in de natuur de synthese, de algemeene
levenslijn, in een monumentalen levensstand te geven, ziedaar wat hem voortaan
zal bezighouden en wat hem eens vooral opmerkelijk gelukt op een gebied dat hem
nieuw interesseert.
Het zijn de vagebonden, de dakloozen, de zwervers, de van God en menschen
verlatenen, wier leven hem boeit. En in eens komt er iets universeelers nog in zijn
werk. Niet dat
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BEDELAARS, KOPERGRAVURE.

hij zijn oude motieven, die hem blijven bezighouden, zal loslaten, doch zijn
ontwikkeling treedt een nieuwe phase in, zijn veld van arbeid verwijdt zich naar een
kant.
Hij graveert zoo'n ouden kroonloozen koning van de vlakte, een ouden zwerver
die aan den weg terneer zit, terwijl hij een zijner door 't loopen gewonde voeten
cureert. De figuur beheerscht de omgeving, is op een hooger plan gesteld dan het
bijkomstige. Hij geeft het geval een meer sociale, om niet te zeggen ethische
perspectief - daarover zou hier meer te schrijven zijn -, door op een afstand twee
boerenknechts, smoezelend met elkaar, den armen schooier te laten beloeren met
het dédaigneus, glimlachend wantrouwen dat in die menschen is.
Doch grooter van opvatting is stellig nog zijn laatste gravure, een groepje
bedelaarsvolk, dat ergens aan den weg een praatje houdt.
Het is deze opvatting die maakt, dat wij hierin iets van een hooger beraad zien.
De prent is hierbij gereproduceerd, dus ik behoef het geval niet nader uit te duiden.
Ze staan en zitten gevieren, met een kleine dreumes nog, aan een weg die wat
hooger ligt dan het sappige verschiet met opkijkende koeien. Let op die voorkeur
van den graveur om zijn figuren een eenigszins verheven stand te geven. Groot
rijzen hier de figuren boven de lage kim, tegen den wijden hemel met statigen
wolkenbouw uit. De epiek van het geval is tot het dramatische verbreed. De vlakke
aarde is hier ‘het hooge schouwtooneel des levens’, die menschen in hun
armzaligheid, in hun schamele door veel wind en weer bestookte plunje, hebben
iets heroieks gekregen. Zij zijn door het leven geslagenen, geteisterden, door het
noodlot omhuiverden.
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‘WRIKKEN’, KOPERGRAVURE.

Waar in andere gravures, in een enkele zwerversfiguur het epische, het in den
goeden zin van het woord ‘verhalende’ element, treft, waaraan wij voelen dat deze
langs 's Heeren wegen zwervende maatschappelijk vereenzaamden van vèr komen
en er dus in hun physionomieën en houding en kleedij een stuk schilderachtige
historie vast zit, daar zijn in bovengenoemde prent dergelijke figuren tot een
monumentale groep samengestuwd, in een levenshouding tegen elkaar gezet, wat
op meer dramatische expositie wijst en voor mij, ook blijkens ander werk, een der
zekerste teekenen is, dat Aarts den band met zijn vroegere periodes, waarin hij
reeds over figurale plastiek, schouwende verbeeldingskracht en mimisch
uitdrukkingsvermogen toonde te beschikken, weer aanknoopt, in dien zin dan dat
hij ze elementair, gekuischt, in zich opneemt, wat slechts tot verrijking van zijn
graveerkunst kan strekken.
Het streven van Aarts, om ons tafereelen als deze voor te zetten en te trachten
naar een grooten bouw, moeten wij dubbel waardeeren in een tijd waarin zooveel
geschilder in een luchthartige conventie, in een onwezenlijke, vage stijlloosheid
verloopt. Men moet langzamerhand meer algemeen leeren begrijpen, dat een
zwart-en-wit-prent heel wat belangrijker kan zijn dan een schilderij, en dat daarin
niet zelden een levensprobleem op een zeer universeele wijs aangevat wordt, wat
aan zoo'n gravure dan een ongemeene grandeur en belangwekkendheid verleent.
Belangrijk in deze reeks is ook een teekening waar, in een meer idyllische
natuuromgeving (met het onderwerp, dat een algemeene idee als: de barende,
voortbrengende natuur, suggereert, geheel in overeenstemming) een zoogende
moeder met kind zit. Meer dan in
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sommige prenten van den arbeid waarin de natuur wel eens te summier behandeld
werd, zijn hier mensch en natuur éen. En dit vermag ons modernen immer dadelijker
te boeien. De eenheid van mensch en natuur, het is een winst, welke wij niet meer
prijs wenschen te geven. En welk een lust ook voor den graveur, zich al graveerende
te kunnen vermeien in de mooie vertakking van rank jong, welig opschietend of
knoestig oud geboomte, van sierlijk gelijnde en geleede struiken of mooie nervige
blaren. Hoe mooi is op het voetspoor der middeleeuwsche graveurs - wier invloed
zich in de modern grafische kunsten vaak zoo gelukkig heeft doen gelden - de
Hollandsche natuur te betrekken, waar, tegen de lage kimmen uitgezien, de figuren
zoo groot doen, maar die ook met haar mooie melodieuze lijnen en terreingolvingen,
met haar bewogen plastiek, tot een delicate vormenspraak aanleiding kan geven.
En op dezen stevigen grondslag geleidelijk voortbouwende, met den sterken wil
de ontwikkeling der graveer-techniek niet te forceeren - zooals Duitschers dat hebben
gedaan -, noch buiten de grenzen van een maal moeizaam verworven vakkennis
te gaan, blijft hij zoekend naar een, aan zijn aandoeningen en visies steeds meer
congruente uitingsvorm, waarin hij zijn wereld van verbeeldingen zich wil doen
manifesteeren.
Het zijn zulke werkers die den moed toonen gebaande wegen te verlaten en
nieuwe wegen in te slaan, die wij met belangstelling en respect dienen te volgen.
Wie weet hoe spoedig zij niet een nieuwe traditie in het leven roepen, een kunst
van een nieuwe lévende conventie, die boven particularisme uit, wortelt in een
algemeenen levensbodem en die niet zal volstaan met individuen, maar
menschen-typen en karakters te scheppen, een kunst waarin de levende kosmos
ademt.
Ik wilde dat men zich eens goed doordringen ging van het begrip, hoe juist de
graveerkunst er zich uit haar aard toe leent een levensprobleem universeel te stellen
en op te lossen.
In dezen zin hebben wij ook Aarts als een der baanbrekers voor een nieuwe
levenssynthese te begroeten, als een der werkers aan het gebouw der toekomst
dat wij allen samen in ruimte en tijd wel hebben te voltooien.
Zijn kunst, waarvoor ik hier, in verband met en als een der persoonlijke uitingen
van een nieuwe opbloeiende graveerkunst, waardeering heb trachten te wekken,
is groeiende. Op welke wijze zich die groei zal voltrekken, hoe zich de kwaliteiten
van zijn verschillende ontwikkelingsphases - waarin wij twee periodes, een van
romantische verbeelding en een van kloeke, breede synthetische realistiek,
onderbroken door een tijd van gevoeligen impressionistischen werkelijkheidszin,
vooral hebben leeren onderscheiden -, geheel zullen samenvoegen, is wel
aanduidend te omschrijven, doch aan het doen van profetiën is altijd een gevaarlijke
kant.
Doch iemand die kan terugzien op zooveel belangwekkenden arbeid, en boogt
op zulke besliste kwaliteiten, mag men, zonder lichtvaardige conclusies te trekken,
een mooie toekomst voorspellen.
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Duitsche kunstnijverheid
naar aanleiding van de derde tentoonstelling van kunstnijverheid
te Dresden in 1906
door Jan Eisenlöffel
II. (Slot).
De kleinkunsten - kunstnijverheid - hebben in Duitschland in het algemeen beter
resultaten dan de architectuur.
De ontwikkelingsgang der nijverheidskunsten is een zeer eigenaardige geweest.
In de periode voor de uitvinding van de stoommachine behoorden de technische
kunsten uitsluitend tot de taak der handwerkers, der meubelmakers, smeden, wevers,
pottebakkers, enz.
Tengevolge van de machinale productie heeft in onzen tijd het handwerk in de
meeste der bovengenoemde vakken zoo goed als afgedaan. Het handwerk wordt
alleen nog beoefend bij de versierende technieken, als houtsnijden, graveeren,
emailleeren, hoewel zelfs deze, als het mogelijk is, door een machinale bewerking
vervangen worden.
Was vroeger handwerker en ontwerper doorgaans een, in onzen tijd van
specialiseeren zijn deze gescheiden en de tot nu toe onbekende positie van
ontwerper ontstond.
De moderne kunstnijverheid en zijn beoefenaars zijn nog van zeer jongen datum,
en het werk draagt daarvan de sporen.
Het meerendeel van de beoefenaars der nijverheidskunsten zijn niet van huis uit
handwerkers, die met de veranderde productiewijze hun inzichten veranderen, neen
het overgroote deel is van huis uit kunstschilder.
Het waren de schilders die eenige tientallen jaren geleden het palet en de kwasten
aan den kapstok hingen en deels uit overtuiging, deels om materieele redenen
aanvingen de technische kunsten te beoefenen. Dat wil niet zeggen dat zij zelf
begonnen te timmeren, smeden, enz. Slechts een heel klein deel verstaat een
handwerk. Het meerendeel teekende ontwerpen van interieurs, meubels, alle
mogelijke huisraad en lieten dit op bestaande werkplaatsen en fabrieken uitvoeren.
Ook in Duitschland is dit zoo gegaan, maar sneller en op grooter schaal dan in
een ander land. De Duitsche kunstnijveren hebben, omdat hun land een veelzijdige
industrie heeft, een uitnemende gelegenheid zich te ontwikkelen. Duitschland is
dan ook het land waar de ontwikkeling der moderne kunst het beste is na te gaan.
Toch zijn deze gunstige omstandigheden in zekeren zin een belemmering voor de
goede ontwikkeling. Het gaat te snel. Er zijn in te korten tijd te veel opgaven op te
lossen. Men heeft te weinig tijd zich rustig in de nieuwe opgaven in te werken. Onze
tijd laat den kunstenaar geen tijd op adem te komen en van deze overhaasting
draagt vooral de Duitsche kunstnijverheid de sporen.
Wanneer je de al zeer uitgebreide litteratuur der Duitsche kunstnijverheid doorleest,
dan krijg je den indruk dat daar al een flinke, moderne kunst aan het bloeien is.
Alle mogelijke opgaven, zelfs de moeilijkste durft men aan. Deze litteratuur is
geschreven deels door de kunstnijveren zelf, deels door daar buiten staande
vereerders en critici. Het grootste deel van deze boekjes en geschriften hebben iets
gewilds, opgewondens. Zoo las ik zelfs ergens van een streven naar een
Pan-Germaansche kunst, van het begin van een kunsttijdperk onder aanvoering
der Germaansche volken. De tijd is nog niet daar om veel te schrijven over
kunstnijverheid, vooral niet om al meeningen te hebben over de toekomst. Wij
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kunnen alleen feiten constateeren en trachten het publiek belang te doen stellen in
de nieuwe kunst.
Dienzelfden indruk van gewildheid maakt ook, maar in mindere mate het werk
der Duitsche kunstnijveren. De laatste tentoonstelling, die zoo gemakkelijk een
overzicht gaf, toont dit
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aan. De Duitsche kunstnijveren missen dat eenvoudige, gewone, natuurlijke, dat
aan onze kunstnijverheid zulk een gezonde basis geeft.
Vergeleken bij een jaar of acht, tien geleden is er evenwel een belangrijke
vooruitgang te constateeren.
Een tweede kenmerk dat de Duitsche kunstnijverheid draagt, vindt zijn oorsprong
in de artistieke afkomst der beoefenaars. Zooals reeds gezegd, deze waren
oorspronkelijk schilders. De tijd, die tusschen hun schilder en ontwerper zijn ligt, is
te kort.
Het schilderselement, de gewoonte om gedurig met en op het platte vlak te werken,
zit hun te veel in de vingers; wat zij aan exacte vak- en materiaalkennis missen,
trachten zij te vervangen door een of ander schilderachtig effect. De
kleuren-combinaties in de kamers: stoffen, tapijten, behangsels, houtsoorten zijn in
't algemeen dan ook veel beter en rijper dan de architectonische en constructieve
opgaven. En hierin verschilt de Duitsche interieurkunst van de onze. Bij ons is juist
over het algemeen het constructie-begrip beter dan de kleur, die bij een deel der
Hollanders zelfs in 't suffe, grijze en doodsche dreigt te verloopen.
Hierbij sluit aan dat als gevolg van de artistieke afkomst der ontwerpers voor het
grootst gedeelte meubels, metalen, huisraad als vlakken gedacht zijn en niet in de
ruimte; 't zijn geteekende en niet, hetzij dan in werkelijkheid of in den geest,
gemodeleerde dingen.
De versiering is in 't algemeen ook vlak, zelfs wanneer in hout gesneden of in
metaal geciseleerd wordt. Evenals bij ons wordt er te weinig geboetseerd en is er
te weinig begrip van modelé.
En bij het zien van veel werk der Duitschers komt onwillekeurig de gedachte op:
‘schoenmaker was maar liever bij je leest gebleven,’ was maar blijven schilderen
in plaats van je te vergrijpen aan stoelen en kachels. Zoo hangt in de Dresdener
galerij een schilderij van Richard Riemersmid dat een herfstlandschap voorstelt; het
trof mij door zijn forsche kracht en gloeiende kleur. Het lijkt mij waardiger en beter
dan zijn huizen, en dan het huisraad dat hij thans maakt.
Er is op zichzelf genomen niets tegen dat een schilder van vak verandert. Maar
bij de meesten is hier de sprong te snel en te onvoorbereid genomen.
De vele en uiteenloopende opdrachten, de economische onzekerheid en de zucht
in korten tijd veel te kunnen ‘leisten’ zijn zeker wel de voornaamste redenen die de
Duitsche kunstnijveren er toe gedreven hebben, meer dan één vak te beoefenen,
ware duizendkunstenaars te worden.
Van schilders werden zij vlakornamentisten, daarna architecten voor huis en tuin,
ontwerpers voor meubels, metaal, aardewerk en zij hebben vaak nog bovendien
de omvangrijke en drukke betrekking van directeur of leeraar aan een
kunstnijverheidschool. Bij dat alles vraag je je verbaasd af hoe 't mogelijk is en je
krijgt zoo 't idee of ze onder het ontbijt theekopjes en broodbakken ontwerpen, van
9-12: huizen en tuinen, onder het middageten: stoelen en tafels, 's middags: haarden,
kachels en tot afwisseling wat broches en doekspelden, en eindelijk onder het
‘Abendbrot’ het lichtere werk als: patroontjes voor japonstoffen of behangselpapieren.
In een bloeitijd als de Italiaansche Renaissance was een groote veelzijdigheid
mogelijk, daar was een stevige traditie, een schat van direct te volgen voorbeelden,
een hoog ontwikkeld handwerk en een sterk medeleven van de massa.
Een in verschillende kunsten werkzaam leven was toch nog alleen mogelijk voor
de heel grooten: Leonardo da Vinci, Michel Angelo. De groote massa der
handwerkers bepaalde zich steeds tot één vak en bekwaamde zich hierin uitermate.
Wij verkeeren in een anderen toestand, het verleden geeft ons maar weinig steun,
daar het op geheel andere economische en kultuurverhoudingen berust; het
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handwerk kan ons maar voor een deel helpen, de massa is in kunstzaken minder
geschoold dan ooit; wij moeten veel van het begin af zelf opbouwen en trachten
eenige kernvormen te vinden, die behooren bij de voortbrengselen van onze moderne
cultuur, bij onze behoeften en productiewijze, voor zoover die voortbrengselen onder
het bereik van ons werk komen.
Ieder die weet, welke zorgvuldige studie
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en enorme inspanning het kost, voordat zelfs de eenvoudigste vorm verkregen is,
heeft ook gevoeld hoe noodzakelijk het is, zich zooveel mogelijk te beperken. ‘In
der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’.
Het meerendeel der Duitsche kunstnijveren, zooals wij die kennen van de
Dresdener tentoonstelling, schijnen van de kunst van vroeger eeuwen niets meer
te willen weten. Zij schijnen over het algemeen een uitgesproken tegenzin te hebben
tegen geërfden rijkdom.
De harde school der doelmatigheid, noodzakelijkheid, heeft de wilde
schildersphantasie beteugeld. Bij tien, twaalf jaar geleden is er meer klaarheid, rust
en eenvoud gekomen bij een deel der artisten. Bij den aanvang van den stijlbeweging
werd er te veel getracht naar ‘etwas neues’, ‘etwas nie dagewesenes’. Hoe het er
uitzag kwam er niet op aan, als het maar nieuw en nog niet vertoond was. De
wonderlijkste meubels en huisraad zijn toen ontstaan. In de eerste jaargangen van
het tijdschrift ‘Decoratieve Kunst’ kunnen wij ze nog vinden, deze meubels, die alleen
geboren werden uit den lust tot het bizarre, het vreemde.
Meubels, die tegelijk buffet, rustbank en tafel zijn. De geest die deze meubels
kenmerkt is nog niet verdwenen, de weelderige phantasie vergaloppeert zich ook
nu nog; in Dresden zag ik verscheiden meubels waarbij de vreemdsoortigste vormen
aan het eenvoudigste en gewoonste huìsraad gegeven waren.
Er zijn nu twee hoofdgroepen in de Duitsche kunstnijverheid te onderscheiden.
Het werk van de eene, de grootste groep is gebaseerd op de natuurlijke eischen
van het materiaal en de techniek en is betrekkelijk weinig en zeer sober versierd.
Het werk der tweede groep heeft nog veel motieven uit het verleden, empire en
rococo. Een juiste scheiding is niet goed te meten, want zoowel de kunstenaars,
wier werk behoort tot de eerste groep, hebben, hoewel weinig, enkele motieven aan
vroegere stijlen ontleend en enkelen der tweede groep vertoonen eenigszins een
neiging naar soberheid en eenvoud.
De voornaamste artisten der eerste groep zijn prof. Peter Berends, Bruno Paul,
prof. Schuhmacher en enkele andere. In hun werk zijn wel de beste elementen der
Duitsche moderne kunstnijverheid te vinden, en die de richting aangeven waarin
deze zich waarschijnlijk zal ontwikkelen.
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Alle hier genoemde artisten zijn schilders geweest, en bij allen is dit min of meer
te zien; hun meubels, hun architectuur is maar al te dikwijls bureauteekenwerk
geworden.
Als illustratie voor bovengenoemde bewering verwijs ik naar Plaat II (in de vorige
afl.). Deze stelt voor een ontvangzaal, ontworpen door Bruno Paul.
Hij toont in zijn ‘Repräsentationsraum’ een fijnen smaak te hebben voor
materiaalkeuze. Deze ‘Raum’ bestaat uit niet anders dan vier muren, een vloer
uitgevoerd in marmer en een zoldering van stuc; maar die wanden zijn bekleed met
een marmer van een prachtig grijs-groen geaderde kleur, afgezet in regelmatige
vakken door zwarte banden van hetzelfde materiaal. Een paar ruitfiguren in
roodachtig marmer en een paar met een dun koperen randje afgezette spiegels
vormen de eenige versiering. Boven dezen wand, die door een breeden band wordt
afgesloten, een stucverdeeling met een klein goudgeel ornamentje. In den hoofdwand
een soort van nis, waar een mat verguld beeldje fijn tegen uitkomt. De vloer bedekt
met heerlijk warmgeel marmeren platen. Het geheel is een bijzonder goedgeslaagde
kleurcombinatie waarmede de nuchtere, armoedige oplossingen van sommige
constructies niet geheel harmoniëert.
De eetzaal, afgebeeld op plaat III (Sept. afl.), is eveneens door Bruno Paul
ontworpen en geeft een denkbeeld met hoeveel smaak en talent de artist een meer
gewone opgaaf behandeld. De wanden en zoldering zijn geheel wit, de meubels
van licht gepolijst citroenhout. Het geheele vertrek maakt een bijzonder aangenamen
en gezelligen indruk.
Bruno Paul ontwierp nog de groote wachtzaal en restauratie van het Neurenberger
station. Hij is thans directeur aan de Kaiserliche Kunstgewerbeschule te Berlijn. De
keizer, die tot nog toe niets weten wilde van de moderne kunst, moest deze
benoeming goedkeuren. Misschien dat deze officieele erkenning de Duitsche
kunstnijverheid groote aanwinst brengt.
Peter Berends, thans directeur der Düsseldorfer kunstnijverheidschool, was,
evenals Bruno Paul, schilder. Zijn kleurcombinaties zijn dikwijls wel geslaagd. Zijn
werk, dat haast nog eenvoudiger is dan dat van Bruno Paul, mist het gezellige en
gave dat het werk van den laatste zoo aantrekkelijk maakt. Hij tracht
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steeds zijn werk pompeus en grootsch te maken, maar mist te veel architectonische
kennis om hierin te slagen.
In het algemeen zijn die interieurs het best geslaagd die aan een eenvoudige
opgaaf moesten voldoen.
De burgerlijke woon-, eet- en slaapkamers hebben over het algemeen het meest
huiselijke, het gezelligste karakter.
De kamers, welke geïnspireerd zijn op oude stijlen, hoofdzakelijk Empire en
Biedermeyer zijn verreweg de beste, terwijl de andere nog te veel gezochts hebben,
te veel onrijps; zij bergen schatten van aardige gegevens en vindingen, maar 't is
als 't ware nog materiaal, dat op een vaardige hand wacht, die den ongeordenden
stapel moet schiften en het goede rangschikken.
Prof. Paul Schultze-Naumburg, bij ons wel bekend door zijn aardige boekjes over
kultuuropgaven, waarin hij in voorbeelden en tegenvoorbeelden het verschil laat
zien tusschen oude mooie en nieuwe leelijke huizen, tuinen, enz. is sterk onder
invloed van den Biedermeyer-stijl. Plaat V (Sept. afl.) geeft een afbeelding van een
jonggezellenkamer, ontworpen door dezen artist. Zij heeft dat ouderwets rustige,
dat wij nog vinden in de deftige kamers van oude landhuizen. Zeer genoegelijk is
de ruime kanapee die langs de drie wanden geplaatst is met een groote tafel er
voor. De wanden zijn met schetsenpatroontjes bespannen evenals de stoelen.
Van dezen artist zag ik verscheiden schilderijen, die hetzelfde beredeneerde
antiekachtige karakter hebben als zijn meubels.
Ook de kamerontwerpen door den schilder E.R. Weisz uit Hagen, afgebeeld op
plaat XI (bl. 234) hebben hetzelfde ouderwetsche karakter. De kamer is geheel
bespannen met bedrukt katoen van verschillende patroontjes.
De patronen zijn bloemetjes of geomerische figuurtjes en vertoonen in hun
eenvoudige teekening en kleur een goede harmonie met de goedkoope stof, die
niet geschikt is voor grootere, weelderige patronen, zooals de moderne Hollandsche
en Engelsche dat hebben, waardoor een conflict ontstaat tusschen de rijke versiering
en de armelijke stof.
De kamer afgebeeld op plaat XII (bl. 232) is ontworpen door prof. Schuhmacher.
Zij is in grondvorm zeer eenvoudig en maakt als geheel wel een gezelligen indruk.
De artist heeft evenwel vreemde, zonderlinge versieringen toegepast, die schade
doen aan het geheel.
Op de Dresdener tentoonstelling stelde de Leipziger kunstenaarsgroep zich een
aardige opgaaf, een der belangrijkste en meest urgente, die de moderne
interieurkunst heeft. Zij maakte hier twee inrichtingen, bestemd voor étagewoningen
in een groote stad. De eerste behoort bij een woning, die ongeveer den huurprijs
van 600 mark heeft, uit drie kamers en een keuken bestaat en compleet ingericht
is voor 2500 mark. Er is ook gedacht aan vooruitgang bij de familie, zoowel in
kindertal als in financiën, en aan de dientengevolge noodzakelijke uitbreiding.
Daarvoor is door toevoeging van huisraad aan de eerste, een tweede woning
ingericht, bestaande uit zes kamers en keuken, voor een gemiddelden huurprijs van
1200 mark en compleet ingericht voor 5000 mark. De kamers zijn eenvoudig en
gezellig ingericht; er is vooral gezocht, door een doelmatige keuze van materiaal
voor het huisraad, de huishouding zoo practisch mogelijk te maken. Linoleum op
den vloer, weinig kleeden, meubels gemakkelijk te onderhouden, weinig koperwerk,
veel émail keukengerij. Jammer dat voor dit laatste nog geen beter remplaçant is
gevonden; ik bedoel wat vorm en kleur betreft, het zou zoo'n vroolijk, kleurig huisraad
kunnen zijn. De keuken vooral, waar 't minst versierd is, maakt een prettigen,
helderen indruk.
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Plaat XIII (bl. 237) geeft een afbeelding van vergaderzaal voor de Stedelijke
Spaarbank te Dresden. De architect, Stadsbaurat, Hans Erlwein, bouwde deze zaal.
Zij geeft dat prettige, rustige gevoel, dat stevig betimmerde ouderwetsche raadszalen
opwekken. De kamer is met een hooge zware eikenhouten lambriseering bekleed.
Boven de beide deuren komen een beetje gek de geschilderde gezichten van de
beide burgemeesters kijken. 't Idee was wel goed om de portretten, die Otto Guszman
heel mooi schilderde, direct in de lambriseering te zetten, maar ze zijn hier niet goed
op hun plaats. Een stevige eiken-houten tafel met breedgerugde
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zetels er om heen vormen het ameublement. De bovendekking is een proeve om
direct een zoldering van ijzerbeton op de plaats zelf te maken en technisch is deze
proef goed gelukt, aesthetisch... minder. De ietwat te zware kleur wordt verlicht door
een weinig goud-mozaïek en vier groote te flikkerende geciseleerde platen, waaraan
de groote koperen kroon hangt. Met dit procédé, dat zich zoo uitstekend leent voor
mozaïek-versiering, is veel moois te maken.

PL. XVI. KARL GROSS, DRESDEN. PIÈCE DE MILIEU VOOR DE STAD DRESDEN.

De moderne Duitsche kunstnijveren richtten nog verscheidene dergelijke stedelijke
of landelijke gebouwen in en deze behooren tot het beste wat deze kunst te zien
geeft. De meestal strenge eischen zorgen voor goede afwerking en behoeden voor
't smakelooze van overdaad. Opdetentoonstelling was ook in eenige voor-beelden
te zien hoe onze moderne vervoermiddelen door de Duitsche kunstnijveren ingericht
zijn. Richard Riemersmid, een der leiders van de moderne beweging in München,
heeft eenige salons voor groote stoombooten ingericht. Plaat IV (Sept. afl.) gaf een
afbeelding van een officiers-salon op Z.M. kleinen kruiser ‘Danzig’.
Met deze opgaaf is de artist niet gelukkig geweest. Zijn vormen zijn niet strak
genoeg en hebben niet dat soliede en stevige dat de scheepsvormen hebben.
Het minst geslaagd zijn
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de interieurs bestemd voor feestzalen, salons, enz., de opgaven waar het in
hoofdzaak aankomt op versierde, rijk geornamenteerde vormen.
Alle feestzalen die de moderne Duitsche kunstnijveren ontwierpen, hebben dan
ook weinig moois, daarentegen hebben ze een poenig, opgesmukt karakter; zoo
zijn ook de dames-salons en boudoirs met hun weeke zeepvormen meer geschikt
voor kappers-salons. Een gezonde, flinke vrouw zou het er niet in uithouden. Zij zijn
daarvoor waarschijnlijk ook niet gemaakt, maar voor het roomsnoezig ras van
honneponnige, ingepende juffertjes. Reden waarom waarschijnlijk de artisten in
deze hokjes hun verongelukte proeven hebben geplaatst.
In al deze interieurs komt een leelijke trek der Duitschers voor den dag, de zucht
naar het pompeuze, het ‘nie da gewesene’. Zie bijv. plaat XIV (bl. 238) de afbeelding
van een hal van een groot heerenhuis, ontworpen door den architect Max Hans
Kühne.
De stijl, waarin deze conceptie is uitgevoerd, kan ik niet goed thuis brengen. 't Is
een soort Renaissance en baroc door elkaar. Ik zou het gevaarte niet in mijn landhuis
willen hebben; 't is te overladen, te rommelig, een karikatuur van echte grootschheid.
Zoo zag ik ook van den bekenden Henri van de Velde, de man van het
zweepslags-moment, een museumhal, waarvan plaat XV (bl. 235) een afbeelding
geeft.
Deze Belg is de man van de constructie, ten minste in zijn boekjes, waarin hij
zeer juiste opmerkingen maakt. In het werk dat ik van hem zag, bemerkte ik een
totaal gebrek aan constructiebegrip. Zoo ook deze museumhal; zes breede pijlers
van zwaar donker gekleurd marmer dragen den killen, kouden witten muur, waarin
een fries geschilderd is met zes koperen ribben er tusschen, die direct boven de
marmeren pijlers uit het witte stuc komen en naar boven gaande de zoldering
schijnen te moeten dragen. Van dragen is echter geen sprake; de zoldering zweeft
vrij boven den eenigszins omgebogen muur. Deze zoldering is een in vierkanten
verdeeld raamwerk, waarin glas gezet is dat een groenachtig blauw licht naar binnen
laat vallen. De schilderingen van professor L. von Hoffmann uit Weimar zijn schel
en valsch van kleur. Voor museum hal lijkt het mij absoluut ongeschikt, geen enkel
voorwerp kan in zoo'n ruimte tot zijn recht komen, daar het schreeuwerig karakter
der kleurencombinatie alles doodslaat.
De Dresdener artist Erich Kleinhempel is niet gelukkiger in zijn feestzaal waarvan
plaat VI een afbeelding gaf. De feestzaal is niet feestelijk, ondanks de groene
guirlandes aan de wanden. Ook de muziek- en ontvangzalen hebben dezelfde
gebreken.
Professor Grenander uit Berlijn ontwierp een muziekzaal voor de Dresdener
tentoonstelling. Hij heeft veel kostbaar materiaal gebruikt, maar blijkbaar niet
geweten, hoe hij het aanwenden en bewerken moest. 't Is werkelijk zonde en jammer
van al de moeite en het geld. 't Is een onrustige, rommelige ruimte geworden, waarin
de pronkerige vleugel overladen met intarsia en de gewild hooge stoelleuningen
volkomen passen; jammer ook van de vier schilderingen van Alfred Mohrbutter, die
hier niet tot hun recht komen.
Een muziekzaal van professor Bernard Pankok, eveneens op genoemde
tentoonstelling is een voorbeeld van een soort baroc uit de twintigste eeuw, zeer
kostbaar materiaal en van techniek... akelig goed.
Van het moderne Duitsche kunsthandwerk valt weinig te zeggen. Eenige der beste
stukken waren te Dresden geëxposeerd; plaat XVI beeldt af het ‘pièce de milieu’
van de gelden der Dr. Güntzstichting gemaakt voor de stad Dresden. Het is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

ontworpen en gemodeleerd door professor Carl Grosz en uitgevoerd door de
juweliers Heinze, Ehrenleuchten en Reiger.
Van gevoelig, mooi handwerk, zooals de moderne Engelschen bijv. Ashbee en
Fischer dat kunnen, is hier weinig te zien. Het meerendeel der schalen, vazen en
kandelabres hebben een gewilde slordigheid in de uitvoering. Voorbeelden van
beschaafd en hoog ontwikkeld handwerk zag ik niet.
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Zomerspelen, door Top Naeff.
Den spyeghel der salicheit van Elckerlyc.
Na weer een winter zonder winst kwam eindelijk dit. Willem Royaards en Eduard
Verkade vonden elkaar, om te zamen voor korten duur, en al ware het voor slechts
één maal, hun vleugels uit te kunnen slaan zonder zich te stooten aan al hetgeen
de tooneelspeelkunst der laatste jaren brandmerkt: wanbegrip, onverschilligheid en
smakeloosheid.
Het was niet bedoeld te worden een gebeurtenis, noch werden de voorstellingen
- waaraan Royaards den luister van zijn naam gaf en waarbij Verkade's medewerking
goede verwachtingen wekte - door de leiders zelf als model-opvoeringen beschouwd
of aangekondigd.

ELCKERLYC:

....REKENINGHE, WAT SALT BEDIEDEN?

Wat bevrediging voor zich en de weinigen hier te lande wier liefde voor het tooneel
nog niet den hongerdood gestorven is, ziehier het aanvankelijk verlangen, voor
welks bescheidenheid pleiten moge, dat men zich vergenoegde met een klein,
toevallig troepje, bestaande, deels uit, aan den ingang van het tooneelleven
wachtende, of reeds worstelende jonge beroepspelers, deels uit, met den hatelijken
titel dilettanten onderscheiden, verdienstelijke dames en heeren, die wel eens een
vers hadden opgezegd.
Het is een dwaling te meenen, dat de afwezigheid van geschoolde tooneellisten
tot het welslagen dezer voorstellingen zou hebben bijgedragen. Wij althans zijn
overtuigd, dat indien het mogelijk ware geweest uit de leden der verschillende
gezelschappen een keuze te doen en dit keurcorps zich met evenveel vertrouwen
en goeden wil aan de opperste leiding had onderworpen, er een in de onderdeelen
volkomener en vooral sterker geheel zou zijn bereikt. Echter - en dit is al veel en
spreekt voor zichzelf ten opzichte van de macht, de buitengewoon bezielende macht,
die hier van de leiding is uitgegaan - niemand van deze onbekwame spelers heeft
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aan de, op een zeker plan gedreven vertooningen geschaad. En alleen bij den
‘Lanceloet’, waarin de bezetting der hoofdrollen niet opwoog tegen een, men zou
hier kunnen spreken van te gemakkelijk beheerschte bijrol, is het gevaar: menschen
van zoo ongelijk technisch-kunnen als tooneelspelers en liefhebbers in één stuk te
gebruiken, tot schade van beide partijen en tevens van het werk, lichtelijk gebleken.
De moraliteit ‘Elckerlyc’ daarentegen bood,
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naast vele andere, ook het juist in dit geval zoo overwegend voordeel, dat de hoofdrol
van het begin tot het einde de spil was waarom de geheele handeling zich schikte
en bewoog. Het werk is als een solo met koor en heeft in zijn bouw den
oorspronkelijken vorm van het kerkelijk spel: de door den priester, welke de leiding
had en het koor gezongen antiphonen en responsaria, waaruit allengs de liturgische
en de mysteriespelen zijn ontstaan vrij zuiver behouden.
Wij herinneren ons bovendien geen werk waarin de hoofdrol een zoo grooten,
geoorloofden voorsprong heeft.
Zoo trok de figuur Elckerlyc, aldus door Royaards uit de volle maat van zijn
weelderig talent geschapen, onmiddellijk bij eerste opkomst ongestraft niet alleen,
maar tot heil van het gansche stuk, alle licht tot zich, bleef het stralend middelpunt,
dat voldoende weerschijn goot over het omringende.
Met uitzondering van de rollen: ‘Kennisse’ en ‘Duecht’, die in de geheele handeling
zijn verwerkt en mede de verantwoording dragen, zijn de overige rollen vluchtige
verschijningen van ondergeschikt belang.
Dat niettemin ‘die Doot’ machtigen indruk maakte en ons heugen zal als een figuur
van beteekenis en bijzondere schoonheid, danken we aan het talent van Eduard
*)
Verkade, die de rol tot deze hoogte verhief.
‘Den Spyeghel der salicheyt van Elckerlyc, hoe dat Elckerlyc mensche wert
ghedaecht Gode rekeninghe te doen’ vertelt reeds in den titel zijn simpel verloop.
Het stuk stemt grootendeels overeen met het Engelsche ‘Everyman’, zoodat men
niet heeft kunnen oplossen of de Zuid-Brabantsche theoloog: Peter Dordland van
Diest, aan wien de Nederlandsche tekst wordt toegeschreven, inderdaad de auteur
of slechts de vertaler van het omstreeks 1495 verschenen werk is.
Elckerlyc (de mensch gelijk alle menschen) die het weeldeleven van zijn tijd
onbekommerd en mateloos genoten heeft, staat onverwacht voor den dood, welke
hem, naar God's bevel, oproept nog dienzelfden dag te verschijnen voor God's troon
ter verantwoording zijner daden.
Zijn kermend smeeken om uitstel kan dezen bode niet vermurwen. Echter staat
hij hem toe zich door de vrienden en verwanten, die zijn wereldsche vreugden
hebben gedeeld, ook op dezen tocht te doen vergezellen. En Elckerlyc noodigt: zijn
‘Gheselscap’, roept ‘Maghe’ en ‘Neve’, maar vindt geen hunner bereid hem in den
nood bij te staan. Hij klampt zich aan zijn aardsche schatten, doch ‘Tgoet’ herinnert
hem, dat zijn ‘minne contrarye des hemels staten’ is en weigert met hatelijken lach.
Dan eindelijk ziet Elckerlyc om naar haar, die de liefde was zijner jeugd. Maar zóó
jammerlijk heeft hij haar verwaarloosd, dat hij thans aarzelt haar hulp te vragen:
‘Waer sidi, mijn Duecht?’ Zij komt, uitgeteerd door gebrek, gedragen op een bed.
Ick legghe hier al verdwenen
Te bedde, vercrepelt ende al ontset
Ick en kan gheroeren niet een let
So hebdi mi gevoecht met uwen misdaden.
Wat is u ghelieven?

Zijn er ontroerender regelen denkbaar dan deze zwakke klacht, waarin het zacht
verwijt ‘so hebdi mi gevoeght’ (gemaakt) oplost in enkel gedweëe berusting: ‘Wat
is uw ghelieven?’
*)

In het geheimzinnige, huivering- en ontzagwekkende heeft ons Verkade meermalen getroffen.
(Begin van bedrijf I en V Macbeth). De lugubre doodsfiguur, die hij gaf met groote vastheid
van lijn en onvermurwbaar streng geluid, sluit zich hierbij aan.
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De aanblik dezer verschoppelinge treft Elckerlyc, en nog meer ontstelt hij bij het
openen der, aan de voeten van Duecht gevonden perkamentrol: zijn ‘geschrifte’ en
zijn ‘wercken’, waarin hij geen letter ziet die ‘reyn’ is. Doch ook de zwakke Duecht
kan hem op zijn smeeken niet helpen en verwijst hem naar een andere, haar zuster:
‘Kennisse’, die hem in haar plaats geleiden zal.
In de middeleeuwen, toen het Geloof, door geen twijfel ondermijnd, pal stond als
een wetenschap, noemde men het: ‘Kennisse’.
Eigenaardig heet deze ‘Kennisse’ in den, klaarblijkelijk uit een latere omwerking
van den Elckerlyc voortgekomen: ‘Homulus’, met belangrijke verzwakking van het
begrip: ‘Bekentenisse’.
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Kennisse dan reikt den armen Elckerlyc de hand: ‘Ick sal u bewaren’. Zij voert hem
tot ‘Biechte’ en uit haar hand ontvangt hij het geeselkoord en de witte pij: ‘Toleet
van berouwenissen’.
Elckerlyc, volkomen verootmoedigd, knielt en bidt en terwijl hij zich daarna kastijdt,
rijst ‘Duecht’, genezen, van het bed en strekt de armen naar hem uit. Zij zal met
hem gaan tot God.

MAGHE: WAT! DAER MEDE TE GAEN?

Vinden wij niet in deze twee figuren: Duecht en Kennisse, de beide vrouwen terug,
die de geheele literatuur door, elk aan een zijde van den man hebben gestaan: de
jeugdige en teedere, de liefste die zijn bruid zal zijn, en de andere, wat oudere
vrouw, wier warme rustige genegenheid geen loon verlangt: moeder, zuster en
vriendin? Duecht kon slechts genezen dóór Elckerlyc en is dan ook bereid tot het
hoogste: met hem in den dood te gaan. Kennisse vraagt niets voor zich, zij gaat stil
haar weg en leidt het al ten beste.
In de rol van Kennisse verinnigt bovendien de liefde tot ‘Hem, die hinc met grooter
smerten aent cruce’ haar deernisvolle goedheid voor den lijdenden Elckerlyc.
Kenschetsend voor de gemeenzame vroomheid der middeleeuwen is wel dat zij,
door de Vijf Sinnen, die - eveneens naar den aard dier tijden - den priesterstand
naar voren wil schuiven, tot een pleidooi voor Christus gebracht, daar, waar van
geen Christus sprake is geweest, volstaat met de vertrouwelijke aanduiding: ‘H i ’,
zonder den naam te noemen. ‘Maar toen H i hinc...’ enz., verlichtend het woord met
den glans harer eigen verheerlijking. De vertolkster dezer beteekenisvolle rol, wier
geluid van ander gehalte was dan de krachtige, warme alt die wij er ons in zouden
wenschen, bracht met haar verschijning de devotie dier middeleeuwen mede en
wist door evenwichtig doen de illuzie gaaf te bewaren Een levende ‘Memling’ gelijk
ze stond in deemoed of rustig schreed en kalm breed gebaarde. Een ‘zuster’ aldoor
van Duecht, de blonde, brooze
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Duecht (Mevr. Royaards-Sandberg) die was de bekoring van het werk. Aan de
herinnering harer teedere verzen hangt, onafscheidelijk als de zilveren klepel in
glazen schel, de naklank dezer fijnluidende en innige stem.
Elckerlyc, aldus door Deucht en Kennisse gesteund, wil nu den tocht aanvaarden,
doch op haar raad, roept hij nog vier machtige personen uit zijn leven tot zijn geleide
op: Schoonheyt, Cracht, Vroeschap en zijn Vif Sinnen. Zij komen en verklaren zich
bereid.
Hier voelt men de dramatische stijging plotseling verbroken en eerst wanneer
Elckerlyc, in het boetekleed, het Kruis omklemd, vóór wil gaan en Kennisse
waarschuwend wijst op den droevigen ernst van dezen tocht, waarop ook deze vier
laatste vrienden haastig vlieden, herneemt het werk zich en voert in onverbroken
strenge schoonheid naar het einde.
Elckerlyc, gedurende heel dien laatsten levensgang schier onmerkbaar
verschrompeld van koenen zwetser tot een afgeleefd oud man, is nu stervende.
Zijn lichaam moet in den put afdalen.
Dan is 't of hem het aardsche ontvalt. De glans van den hemel spreidt zich over
zijn verheerelijkt gezicht en hij bidt als met kinderstem:
Ghenade, Coninck der enghelenscharen.

Met gevouwen handen staat Duecht:
Cort ons die pine, sonder verswaren
Maect ons de-ynde los ende vri!

En terwijl Elckerlyc, gelouterd en verzoend zich biddende overgeeft en langzaam
wegzinkt in den put, stijgt ‘die Duecht’ ten hemel om zich te melden ‘puer voor Gode’
in Elckerlyc's plaats.
Een engel reikt haar de hand en de onzichtbare scharen jubelen de uitverkoren
bruid het welkom toe!

TGOED: SWIJCHT! IC EN BIN MER U GHELEENT VAN GODE.
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Ongeacht alle anderer aard ontroering in vrome harten door dit spel gewekt, is
het als kunstwerk van zoo ongemeene schoonheid en dramatische kracht, dat ook
de ongeloovige, en zelfs de weinig kunstgevoelige toeschouwer zich gewonnen
geeft. Niet ‘in weerwil van den kinderlijken opzet’ maar juist door den schijnbaar
argeloozen eenvoud raakt deze forsche greep in het algemeen menschelijke
onmiddellijk en volkomen.
Dat het echter in zijn gansche, voor ons - doordat de middeleeuwers, om zich in
dien tijd wel te doen verstaan gaarne herhaalden en veel opnamen in hun verzen
wat wij nu zouden kunnen missen - wat eentonige verloop een hedendaagsch publiek
vermag te boeien is, en hier raken wij de eigenlijke beteekenis dezer voorstelling:
het kunstwerk gelegd i n het kunstwerk, door Willem Royaards en Eduard Verkade.
Wie nog kans ziet den Elckerlyc te lezen ontdaan van de vertooning, zal staan
als voor een geraamte en toegeven dat er hier van den regisseur andere gaven
werden
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geëischt dan door het doen schenken, aangeven en uitdrinken van een kopje thee,
de scène te vullen.
Het duister bestier van den regisseur wekt bij velen nog het begrip: duvelstoejager.
De man die van alles-en-nog-wat verstand heeft en overal tegelijk weet te zijn.
Doch dat hij vóór alles een kunstenaar van zeer bijzonder, door samengesteldheid
zeldzaam voorkomend talent moet zijn, en door dit talent recht heeft op volle vrijheid
van handelen en onbegrensde macht, wordt zelfs door bestuurders der thans
bestaande tooneelgezelschappen nauwelijks vermoed.

MAGHE: NEVE, IC NEME UUTSTEL, DACH ENDE RAET.

Nu geven we toe dat, waar de hedendaagsche schrijver met een, voor den
regisseur schier beleedigende voorzorg, geen zin zonder zijn halve pagina ‘tooneel
aanwijzingen’ in zee stuurt, en men zich aan een classiek werk, dat niet zijn sinds
vele jaren beproefden vorm meebrengt, zelden te buiten gaat, de arbeid van een
dergelijk talentvol man aan ons tooneel zeer werd beperkt, dat feitelijk aan het
gangbare repertoire zulk een regisseur verspild zou zijn.
Doet zich de gelegenheid voor - we meenden waarlijk door de aankondiging van
de

‘Griseldis’ (niet anders veronderstellend of het gold hier de herleving van het 15
eeuw schooldrama) dat men zich eens keerde in den dut - dan blijkt overtuigend
hoe zeer ons genoemde, voor zijn roeping berekende, door de directie erkende en
zich op zijn gebied in rechtmatige vrijheid uitlevende regisseur nog altoos ontbreekt.
Nu kan men de werkelijk bekwame regisseurs, wier omvangrijk a.b.c. wij hier niet
behoeven te omschrijven, nog weer in twee... rassen onderscheiden:
De regisseur-bemiddelaar, die het werk leest met de oogen van den auteur, diens
gevoelens na-voelt, zijn bedoelingen doorgrondt en uit de aldus verkregen gegevens,
waaraan hij eigen inzicht en smaak d i e n s t b a a r maakt, zich het, in verband met
de tooneel-mogelijkheden overwogen en vastgesteld plan vormt, dat hij, eenmaal
in zijn geheel aanvaard, ongaarne en slechts noodgedwongen wijzigt. Een in de
eerste plaats praktisch talent, dat werkt in de sfeer van den dichter doch o n d e r
hem.
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En de regisseur, die het werk herschept en het, z o n d e r d e n d i c h t e r i e t s
t e o n t n e m e n maakt tot zijn eigendom. Hij ziet ineens wat de
regisseur-bemiddelaar langs een omweg verkreeg en, minder berekenbaar te voren
doet hij plotseling grooter greep, ontdekt het verrassend schoone waar niemand,
soms ook de oorspronkelijke auteur niet, het vermoedde.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

246

KENNISSE: ELCKERLYC, ICK SAL U BEWAREN.

Daarbij laat hij, waar hij dit naar de ingeving van het oogenblik noodzakelijk of
wenschelijk voelt, het vooropgezette plan los, en offert aan de inspiratie de
verstandelijke overweging. Een talent als dit raakt het geniale, het drukt zijn gouden
stempel op het kunstwerk.
Dit stempel heeft de medewerking van Willem Royaards, als regisseur en als
acteur, gegeven aan de vertooningen van ‘Elckerlyc’.
Niet alleen echter om dit vast te stellen zijn wij op eenige, van-huis-uit verschillende
regisseurs-eigenschappen nader ingegaan, maar vooral omdat wij, waar de Elckerlyc
ruimte bood juist aan talenten van tweëerlei aard, in dit toevallig samentreffen den
innerlijken rijkdom van deze voorstelling verklaard zien.
Is het hier niet of het werk, nochtans gehouden in de voegen en voltooid binnen
het kader van het te voren gesteld beeld, onder de handen dezer dubbele regie
boven zijn eigen dichter is uitgegroeid.
Om een voorbeeld te kiezen:
Op het oogenblik dat de vier laatste vrienden zich hebben bereid verklaard
Elckerlyc te volgen en Kennisse zacht vermaant: ‘Och, dits een pelgrimagie seer
strange die Elckerlyc sal moeten gaen’, rijst plotseling de grauwe doodsfiguur op
tegen het lichte hemelgordijn.
Er wordt op die plaats in den tekst niet gesproken van den dood als persoon en
slechts de gedachte aan den dood, door Kennisse gewekt in dien enkelen zin, keert
hier op eenmaal de handeling Het moment zou ongeacht voorbij zijn gegleden indien
niet, gelijk hier, de plotseling zichtbaar geworden dreigende verschijning uit de
gespreide vlerken een schaduw had geworpen over heel de lichte groep, aldus de
weinige woorden van Kennisse verheffend tot een tooneel van strenge beteekenis.
Dit is een regie-vondst die het hart van het stuk raakt. Ze is van geheel andere
orde dan bijvoorbeeld de ‘vinding’, als gevolg van gevend-en-nemend overleg, om
de Duecht binnen te dragen op het vertikale bed of
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BIECHTE: OOC SAL IC U GHEVEN EEN IUWEELKEN RENE, DAT PENITENCIE HEET...

Tgoed in den engen draagstoel, in plaats deze figuren reeds van den aanvang af
de eene ‘te bedde’ en de ander ‘in hoeken’ op het tooneel gereed te leggen.
Bijzonderheden niettemin, die op hun beurt het stuk hebben verlevendigd en
versterkt.
Zoo is op tweëerlei wijze de Elckerlyc gevormd, verdiept en verfijnd en, als gevolg
daarvan, gevuld met een schat van treffende détails. En wèl volkomen waren alle
deze détails, van verschillenden oorsprong, in de harmonische geleidelijkheid der
in onverbroken klank, kleur en lijnschoonheid voortglijdende handeling opgenomen,
dat ze den gemiddelden toeschouwer niet verrasten maar als de natuurlijke
bijkomstigheden van den Elckerlyc werden aanvaard.
Voor hem is, onomstootelijk, wat hij op het tooneel heeft gezien De ‘Elckerlyc’ en
hoe vleiend ook voor het werk, dit draagt de onwillekeurige onderschatting in zich
van den arbeid der beide leiders, door ons hoog gesteld en van bijzondere waarde
geacht voor de Nederlandsche Tooneelkunst, van wier innerlijke leegte wij winter
op winter pijnlijk worden overtuigd.
Bij de plannen tot deze Zomerspelen heeft de goede smaak, meer dan het historisch
belang, meer dan de liefhebberij voor het antiquarisch-opmerkelijke voorgezeten.
Aanwijzingen waren er luttel of niet; de Engelsche opvoering van ‘Everyman’ schijnt
van geheel andere orde te zijn geweest. Naast het verschil in tekst week daar ook
de ensceneering - het tooneel gaf de nabootsing van een kerkruim - geheel af van
de Nederlandsche; de hoofdrol werd er door een vrouw gespeeld, de dood in den
schijn van een geraamte.
Hoe men het stuk oorspronkelijk vertoond heeft, vermoedelijk in zijn aard
katholieker, bonter en nog meer vergeestelijkt, is aan onze verbeelding gelaten.
Ook mogen
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wij, wijl het werk zich daartoe leenen zou, naar hartelust droomen van een grootscher
opvoering dan deze, weelderiger, met al den gouden luister, al de zinnelijke bekoring
der moederkerk. De engelen, van Eyk-engelen, in goud brocaat, orgel, koor en
harpzang, wierook- geuren....

ELCKERLYC: O LEVENDE LEVEN! O HEMELS BROOT!

Echter vragen wij ons af of dan misschien niet in deze, meer uiterlijke schittering
de vrome kern verloren zou gaan, en komen tot de slotsom dat het werk, gelijk wij
het thans als het ware gekregen hebben, den hedendaagschen toeschouwer het
naast is gebracht, dat bovendien, in dit bescheiden doch niettemin een schijn van
weelde wekkend plan, de verzen het veiligst zijn geweest
En de vermenging van het schoone met het onbeholpene sluit zich, meer dan het
volledig schoone aan bij onze verbeelding omtrent de middeleeuwsche kunst, al
werd hier nergens, gelijk wij vooropstelden, ten koste der schoonheid, klaarheid of
ontroering opzettelijk op deze verbeelding gewerkt.
Met dit voor oogen achten wij het ook volkomen verantwoord, dat de ‘naeprologhe’,
wijl ze de door het slot gewekte ontroering afsneed, na enkele proeven werd
weggelaten.
De nae-prologhe, d.i. de uit het stuk getrokken zedeles en tevens de brug, de
geleidelijke overgang naar de eropvolgende, fel contrasteerende sotheid of clute
kon, waar niemand onzer naar den schouwburg gaat om een preek te hooren en
er geen klucht dezen avond besloot, zonder bezwaar worden gemist. Nu zij dus
beslist den indruk verstoorde.... wel men zou evengoed den orchest-dirigent kunnen
verzoeken, zich na bijv. de Matthäuspassion tot het publiek te keeren, om dit met
den korten inhoud van het gehoorde nogmaals te stichten.
Ook de rariteit van het middeleeuwsch driedubbel tooneel woog niet op tegen de
rustige ruimte en diepte van een enkelvoudig podium, dat, naar Giotto gevormd, en
tevens in zijn samenstelling herinnerend aan de middelste verdieping van het
omstreeks 1500 gebruikte tooneel op het Landtjuweel te Antwerpen - voldoende
middeleeuwsch en tevens zeer mooi was, zoowel in rust als bewogen door de
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levende figuren. In het midden de hemelpoort, gekroond met een afbeelding van
het ‘Lam Gods’ en afgescheiden door een helder voorhang, van het blauw der
oud-Italiaansche schilderijen. Daar vóór, volkomen primitief gedacht, een vierkant
grauw blok: de put, en een houten bankje. Diepblauw, door gouden sterren verlicht,
de lucht erboven. Aan weerszijden in den achterwand kleinere poorten: de wereldlijke,
waarboven een voorstelling van de Gerechtigheid, en de geestelijke poort, met
Maria en het kind Jezus in den gevel. Een deur in de beide zijwanden waardoor de
personen afgingen.
Deze waren gekleed: de zinnebeeldige figuren in onbestemde plooigewaden, die,
hoewel geen rechtstreeksch verband houdende
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met de middeleeuwsch-symbolische beteekenis der kleuren, het voor te stellen
begrip, op meer of minder geslaagde wijze kenmerkten, de aardsche personagiën
in het costuum van den tijd waarin de Elckerlyc ontstond, zonder dat hierbij op een
jaar was gezien, zonder dat bijv. de Florentijnsche muts op het hoofd van den
Franschen ‘Geselscap’ naast de Vlaamsche Maghe het geweten bezwaarde.

ELCKERLYC:

... ICK GAE VORE, DAER IC WIL WESEN.

Alle costuums, door Cato Neeb, deels in overleg met Eduard Verkade, deels naar
eigen vinding ontworpen en vervaardigd, hadden wat men in de modewereld noemt:
coupe of snit, het persoonlijk merk, dat met de gratie der bewegende lijnen en de
bekoring der fraai overeenstemmende tinten, er de waarde aan geeft. Verrassend
wel paste soms het kleed aan de uiterlijke persoon, die het droeg. Zoo: Kennisse,
wier gelaat van koele, bleeke schoonheid als doorschijnend werd met den sluier,
waar het licht onwezenlijk doorzeefde.
Zoo: Tgoed, in zijn sober gewaad van zaklinnen, daarmee vergroeid en vergeeld,
een fijn gesneden ivoor, ingevreten door het stof van jaren. Een profiel vol wreede
geheimen, angstwekkend de graaiende klauw.
En Maghe, met heur dartele puntmuts, die luchtig liep of ze danste, in de lichte
wuiving van den sluiersleep, en blij deed als een zilveren lach. Misschien wat te
veel aristocrate, te verfijnd edelvrouwtje voor een bloedverwante van den rijken
burger Elckerlyc, waar hij juist dit voornaam-burgerlijke, of burgerlijk-voorname tot
in de ronding van zijn welgedanen rug opmerkelijk onderstreepte.
De middeleeuwsche verdeeling volgend gelooven wij de geestelijke poëzie en
de poëzie der gemeenten eenerzijds, en de ridderpoëzie andererzijds door een
tamelijk breede klove gescheiden.
Ook aan den sierlijken jonkman ‘Gheselscap’ twijfelen wij, zien in hem meer den
ouderen tijdgenoot van Elckerlyc, zwaarlijviger figuur van gullen Vlaming.
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Als voltooid door het costuum, de rosse pruik, het bijzonder hoedje, en dit alles
gedragen met een zwier, een lichamelijk welzijn en een geestelijk plezier boven
mate... zoo tolde Royaards binnen als Elckerlyc.
Scherp gehouwen beeldje van oud-goud, schitterend in de middagzon van het
zorgelooze leven en vol bekorenden overmoed.
En het was onvergetelijk aangrijpend juist dezen triomfantelijken mensch verslagen
te zien.
Na wat wij, verschillende regisseurs-gaven vergelijkend, zeiden omtrent den min
of meer genialen regisseur behoeven wij niet afzonderlijk te wijzen op wat Royaards
schiep uit eigen rol, noch op de tallooze, men zou meenen spontane en uiterst fijne
schakeeringen waarmee hij deze o.a. gedurende de eerste tooneelen toen hij bij
elke nieuwe figuur stond voor een h e r h a l i n g , met niet anders tot zijn beschikking
dan het bankje, zijn hoed, en het spel zijner zeer expressieve handen om het stokje,
heeft gekleurd.
Een machtige ontroering is er van hem uitgegaan. Wij hebben een mensch
grijsaard, de grijsaard kind zien worden. Het is voor onze oogen geschied en wij
zagen er naar als naar een wonder.
Want de ziel van een kunstenaar is een wonder voor de menschen.

Een abelspel van Lanseloet van Denemerken.
Onder het bronzen beeld van Guido Gezelle deed zijn vriend Hugo Verriest beitelen
in letters van goud: ‘Aan den zoetgevooisden vinder.’ Dit ‘zoetgevooisd’ is het woord
vol vloeiende zachtheid dat ons bij het hooren van den Lanseloet door de ooren
zong. Het zou voor den onbekenden dichter der abele spelen van pas zijn geweest
en iets van de lieve herinnering die het werkje in ons liet hebben verklankt.
Vier abele spelen zijn er gebleven: ‘Esmoreit,’ ‘Lanseloet,’ de ‘Gloriant’ en de
allegorie: ‘van den Winter ende van den Somer.’ Dordtsche onderwijzers, gesteund
door twee tooneelspeelsters, brachten in 1897 voor de eerste maal, met de opvoering
van ‘Esmoreit’, de poëzie der middeleeuwen in het bereik der menigte, die, gelijk
hun leider Dr. Kiewiet de Jonge, het toen in de voorrede zei: nog van zoo een macht
van heerlijkheid in onze taal vastgelegd, nooit heeft gedroomd.
Na de welgeslaagde proeve met ‘Esmoreit’ volgde, door weer andere,
Rotterdamsche onderwijzers een dergelijke opvoering, beter kon men het een
voordracht in het costuum van den tijd noemen van den ‘Lanseloet.’ Sinds dien is
ook, meenen we, eenmaal de Gloriant, te Amsterdam op het tooneel gebracht,
altoos op dezelfde wijze:
De spelers vullen, gedurende het geheele spel, den achtergrond, om beurtelings
naar voren te treden en, soms verlevendigd door een eenvoudig gebaar - bijvoorbeeld
een verwijzing naar den eenigen boom welke den bloyenden bogaert te verbeelden
heeft - hun rol te zeggen. Zij deden dit, naar wij ons herinneren, zuiver en gevoelig
en waar geen woord in het schier bewegingloos doen verloren raakte, kwamen de
verzen ongeschonden tot het aandachtig en gewillig publiek. Men geloofde, dat het
aldus behoorde en nam met de rij bloempotten, die de grens trok tusschen de beide
landen waarin de handeling voorviel, als een bij uitstek middeleeuwsch reliquie
gaarne genoegen.
De leiders der zomerspelen hebben iets zoo volkomen anders beoogd, dat
vergelijking - door den tijdsafstand tusschen de beide opvoeringen reeds veroordeeld
- hier uitgesloten is. Van meening, dat het Abelspel, gespeeld naar den eisch der
hedendaagsche tooneelspeelkunst, meer relief zou krijgen dan in de vlakke,
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zoogenaamd primitieve vertooning, werkten zij het stuk hunner keuze: Lanseloet,
naar eigen verbeelding uit.
Hoe de eene en de andere invloed op het gedicht zelf heeft ingewerkt blijke uit,
bijv. de geijkte begroeting:
God, die alle dinc vermach
Die moet u geven goeden dach
Edel ridder van herten vri.

zooals deze verzen in de strakke voordracht der onderwijzers uitkwamen: langzaam,
nadrukkelijk als een bede en bevracht met de
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hoorbare gedachte aan God, die zoo machtig is en dus ook dien g o e d e n dag kan
geven. En zooals ze in het lenig spel dezer laatste opvoering (o.i. te recht)
inhoudsloos, in snelle neiging, vervlogen tot enkel zangerigen groet.

LANSELOET: O SANDERYN, BIDER MAGHET MARIË, DORPERHEIT EN LEGGIC U NIET TE VOREN.

Van de drie, gemeenlijk in denzelfden adem genoemde spelen-van-één-weefsel
is ‘Lanseloet van Denemerken’ de mooiste. En wel om de gelijkenis van den boom,
de valcke en den bloyenden bogaert,’ beelden te pas en te onpas in alle deze spelen
verwerkt, doch in geen der beide andere zoo juist ter snede en, door drievoudige
herhaling, van zoo verstrekkende waarde als in den Lanseloet.
Het eigenlijke verhaal, als drama te onzuiver van verhouding en te grof van lijn,
om ons, die ook tegenover de toenmalige begrippen van eer en deugd vreemd
staan, te boeien, weegt niet meer dan de ring die de parel houdt.
De prologhe, zoowel als de nae-prologhe, thans waar dus geen indruk van
beteekenis te verstoren viel, om eigen schoonheid recht gedaan, stelt het geval:
..... van enen ridder prinsipael
Die minde ene joncfrou noyael
Hovesch van herte ende reine,
Maar si was hem te cleine
Van goede ende ooc van gheboort:
Dies was syn moeder op hem ghestoort
Dat hi sine minne so neder droech.

Wij vernemen dan hoe de sluwe moeder, in adeltrots verhard, een strik spant ‘een
dinxken bedrieft’ om deze joncfrou, haar kuische dienstmaagd Sanderyn, den
verliefden Lanseloet in de armen te voeren, overtuigd dat ook hier, gelijk dit
‘menigwerf geschiedt’, bevrediging het te heet verlangen wel blusschen zal.
Na langdurig insinueeren dwingt zij den zwakken zoon bovendien de belofte af
Sanderyn nadat zij zich aan zijn wil zal hebben onderworpen, onverschillig den rug
toe te keeren.
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De argelooze Sanderyn - in de valsche waan gebracht daar een zieke te zullen
vinden - verdwijnt in Lanseloet's kamer.
Met den morgen verlaat ze die, onteerd en verstooten, en vlucht het bosch in.
‘Ick bidde Gode, dat hi mine scande
Wille decken, die ic nu hebbe ontfaen
Want ic hebt sonder danc ghedaen.’

In het woud omzwervend wordt ze door een jager, eveneens een ridder van hoghe
gheboort, gevonden en deze, al ras onder
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haar bekoring vraagt haar te worden in eer en deugd: sin wijf.
Doch Sanderyn, hoe zeer verheugd door 's ridders kiesche vriendelijkheid, wil
vóór zij zich gewonnen geeft, hem de bekentenis doen van wat daar eenmaal in
haar leven ‘haars ondanks’ is geschied. En ze vindt daarvoor een gelijkenis, zoo
zuiver en zoo teer.... Het zou niet liever te zeggen zijn:
Anesiet desen boom scone ende groen
Hoe wel dat hi ghebloyet staet;
Sinen edelen roke, hi daer gaet
Al omme desen bogaert al;
Hi staet in so soeten dal,
Dat hi van rechte bloyen moet;
Hi is so edel ende so soet,
Dat hi versiert al desen bogaert.
Quame nu een valcke van hogher aert
Ghevloghen op desen boom ende daelde,
Ende ene bloeme daer af haelde
Ende daer na nemmermeer neghene
Noch noit en haelde meer dan ene,
Soudi den boom daeromme haten,
Ende te copene daeromme laten?
Dat biddic u, dat ghi mi segt
Edel ridder, in hovescher tale.

Is ze niet van wondere fijnheid en pittige kracht tevens! En van onbewuste, of
bewuste, in elk geval, charmante ijdelheid. Eerst dat blozend zoeken, met schuchter
op- en omzien....

REYNOYT: DAER SYN TWE PENNINGHEN ROOT GULDIJN.

Dan, het voorwerp waarin zij zich verschuilen kan gelukkig-gevonden: een mooien
bloeienden boom...., hoor hoe zij zich prijst! Ze weet er geen woorden genoeg om
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den ridder te doen verstaan hoe bijzonder schoon toch die boom, het sieraad van
den ganschen boomgaard, is!
Daarna, aarzelt ze - want nu wordt het geval al bedenkelijker - en onwillekeurig
of met slim overleg, gaat ze over in het iets minder tastbare. Ze vertelt niet, dat er
een valk kwam, maar ze oppert de veronderstelling: quame nu een valcke... En ze
voegt er haastig en nadrukkelijk bij, zooals een meisje-van-nu ook wel zou willen
weten, dat het toch zoo een deftige meneer was: van hogher aert! En als die nu
eens op den boom vloog? vraagt ze; en zóó dicht bij de eigenlijke bekentenis weet
ze dit pijnlijk oogenblik nog even te verschuiven en herhaalt, met in haar oogen nog
de schuwe herinnering aan het roofdier: ende dáelde?...
En de ridder is nu ook in spanning, verwacht iets heel érgs. Zoodat, ten slotte,
dat waarop het aankomt: de e n e bloeme die de valk eraf haalde, een verlichtend
klein ongeval wordt. Sanderyn, na den grootschen opzet, voelt ook hoe weinig
eigenlijk één bloem is! Ze bevestigt het nog tweemaal, dat het er heusch maar één
was, niet waard er gewicht aan te hechten! En vóór ze weer op waagt te zien naar
den welvoorbereiden ridder, polst ze, met dat alleraanminnigst mengsel van
schalkschen twijfel, ootmoedige vrees (want het huwelijk zou er op af kunnen
springen!) en vleierij in haar stem: soudi den boom dáeromme haten ende te copene
daeromme laten?..
Wie zou niet ontwapend zijn geweest!
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De ridder is zoo mogelijk nog meer van haar verrukt. Dat andere telt hij niet:
‘Ene bloeme dat en is niet,’

zegt hij, en in vreugde voert hij haar mede naar zijn slot.

SANDERYN: IC SAL U GHEVEN PRINSEPAEL, EEN LITTEKEN PROPER ENDE NOYAEL.

In wat nu volgt wordt dezelfde gelijkenis nog tweemaal gebruikt, telkens door de
omstandigheden waarin dit gebeurt en door een geringe versverandering tot iets
opnieuw treffends en schoons gemaakt. De eerste maal vernemen wij haar weder
uit Sanderyn's mond. Zij is thans een gelukkig getrouwde edelvrouwe en zendt,
door middel van den bode Reynout, die haar namens den berouwhebbenden en
van minnepijn verkwijnenden Lanseloet een huwelijks-aanzoek komt doen, haar
weigerend antwoord wederom in den vorm der gelijkenis opdat hij daarin een
rechtstreeks herkenningsteeken van haar zal zien. Doch hoe anders klinkt ze thans!
Reeds in den nuchteren val der ongeveer gelijkluidende verzen voelen wij het zakelijk
betoog. Een koele opsomming van het gebeurde, zonder dichterlijken omhaal,
zonder één zachtere herinnering. Scherp, als waren de bekende woorden spits
geslepen voor dit doel:
‘Ghi selt zegghen den ridder vri
Dat we stonden, ic ende hi
In enen sconen groenen bogaert
Ende dat daer kwam....’ enz.

Waar de ontroering dreigt, valt ze zich, als om eigen zwakheid te ondervangen, in
de rede:
‘Dat seldi zegghen den ridder goet’
vóór ze het eigenlijke verhaal vervolgt.
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En wel opmerkelijk weet zij den fieren zin, die eenmaal tot haar verontschuldiging
diende, thans te keeren tot bewijs van geleden smaad:
Ende alle die andere liet hi staen.
Men voelt het vloeiend-verzoenende van ‘nemmermeer neghene’ in het
wreedafgebetene van: ‘liet hi staen’ verhard.
Ook thans heeft zij behoefte er den vollen nadruk op te leggen, ditmaal met de
krachtige voltooing van het beeld: Sine vlercken ghinc hi van hem slaen Ende vloogh
wech met haesten groot.
Mevrouw Royaards, uit wier opvatting van de Sanderyn meer jonkvrouwelijke pudeur
dan landelijke onschuld sprak, was als edelvrouwe zeer op haar plaats en wist,
vooral in deze herhaling, de hooge waarde der gelijkenis, die zij zeide met nobele,
door gekrenkte trots strak-getrokken, doch zich nergens tot nuffige bitsheid
verlagende fierheid, sterk te doen gevoelen.
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Reynout keert nu met de boodschap tot zijn heer terug. En daar aangekomen kan
hij het niet van zich verkrijgen Lanseloet de bedroevende waarheid te openbaren.
Hij besluit tot een leugen uit deernis en meldt hem Sanderyn's dood. Om Lanseloet
echter te doen gelooven dat hij op zijn reis de schoone vrouwe inderdaad gevonden
en nog gesproken heeft, verhaalt dan Reynout, op zijn wijze, de gelijkenis van den
valk.
Hoewel ditmaal de verzen zich letterlijk gelijk blijven verkrijgen ze in de overlevering
een anderen s c h i j n . De deernis van den goeden knecht - de verhouding tusschen
heer en knecht in de middeleeuwen was gemeenlijk van hartelijken aard - voor zijn
lijdenden jongen meester heeft zich, gedurende de lange terugreis, met de harde
boodschap vermengd, en de felle woorden, aarzelend, want onwillig uit zijn
herinnering saamgeraapt, en nederig gesproken, verloren hun kracht.
Royaards, de gelijkenis meer spelend dan hij ze zei, verzachtte ze met zijn
zoekende, het begrip vaag omlijnende handen, alsof hij er, onbewust, iets zachts
om heen wond: het waas van eigen bedroefde verwondering.
Zoo kreeg de gelijkenis deze derde maal haar nieuwe kleur.
De zwakke Lanseloet, tegen den slag niet opgewassen en ondermijnd door wroeging
en verdriet, sterft er aan, naar hij zegt ‘blidelike’ en hopend de verloren Sanderyn
in het hemelrijk weder te zullen zien.
Ay ootmoedich god van hemelrike
Nu wilt haer ziele ende die mine ontfaen
Want dleven es met mi ghedaen.

De illuzie van het fijne en zacht beweeglijke, door de verzen gewekt, lijkt ons in de
gansche opvatting van spel en monteering in deze vertooning nagestreefd. Men is
zelfs in de schakeering tot een uiterste van fijnheid willen gaan, en deze heeft er de
matheid overgelegd, die, op zichzelf een bekoring, botste met de grove lijn van het
eigenlijke drama. De middeleeuwers kenden geen tusschentinten, ze zetten, sterk,
kleur tegen kleur. Naast de witte duive Sanderyn, de meedoogenlooze moeder:
zwart.
De enkele aanwijzigingen die ons van hun voorstellingen gebleven zijn leeren:
dat een vertoornde moest zijn ‘spijtig of grammelyc sprekende’, een teleurgestelde
moest ‘wrang’ zien.
En met dat al gelooven wij toch ook weer niet aan realiteit in een tijdperk van de primitieven getuigen - zoo sterke vergeestelijking. We zien, in mindere mate dan
de mysteriespelen, toch ook het ridderspel als een abstractie en gaan, waar wij een
dusdanige bedoeling in deze Lanseloet-vertooning hebben gevoeld, in den grond
met de opvatting der leiders mee. De uitwerking van het plan echter, door moderne
menschen, nam een vlucht, die ons bedenkelijk toeschijnt.
Tint voor kleur, toon voor klank, zinnelijke verfijning voor geestelijke verdieping,
die wellicht verder van het oorspronkelijk wezen dezer kunst heeft afgevoerd dan
een meer tastbare vertooning had kunnen doen.
Dit kwam ons zoo voor bij de, geheel in den stijl van het Shakespeare-blijspel
gespeelde en dus evenmin te verdedigen scène tusschen Reynout en den
warande-huedere, die, hoe ook overladen en storend in de bevallige slaplijnigheid
en bleeke bekoring van het overige, ons toch nog het dichtst bij den eisch van het
abelspel leek gebleven.
En twee maal hebben wij gemeend de middeleeuwsche verinnerlijking inderdaad
te speuren:
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Ze was in de wijze waarop de ridder (Verkade) met sterk en vroom gebaar van
toewijding, zijn arm, in den koesterenden mantelval, boogde om Sanderyn. En ze
was in Reynout toen hij, met de behoedzame teederheid, die is als een streeling,
de hand van den kranken Lanseloet neerlei en te rusten schikte op zijn knie.
De décors, modern, en stemmend met het grootste deel der vertolking, hebben bij
de beoordeeling van den Lanseloet een hoofdrol gespeeld.
Een bezwaar dat wij, echter zonder daarmee den talentvollen ontwerper en
samensteller van dit vernuftig, en wanneer het licht medewerkte bij tijden verrassend
mooi bosch-décor iets van onze bewondering te onthouden,
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onderschrijven was het te-kort aan zon, lucht en klare blijheid waarin de heel jonge
jeugd van Lanseloet en Sanderyn, deze eerste liefde weliger had kunnen tieren.

REYNOUT: ENDE BEGRAVEN IN DIE EERDE.

Niettemin schijnt het ons, vooropgezet de wenschelijkheid het spel in één décor
af te spelen, een onredelijk verwijt en een onvervulbare eisch. Er moest hier gekozen
worden tusschen het heerlijk rose en wit van den bloeienden boomgaard en de
goudgroenige schemering van het geheimzinnig ‘foreest.’ Ons inziens was het in
de beschikbare ruimte beslist onmogelijk twee zoo wijdloopige visioenen onder te
brengen.
De ontwerper heeft het boschje, waarschijnlijk omdat dit, ook terwille van het
tusschenspel van den warande-huedere het minst te missen bleek, gekozen en
hiermede voor den geofferden boomgaard moeten volstaan met de aanduiding: een
paar bloeiende boomen, wier licht, al ware het levender geweest, toch onvermijdelijk
door de sterkere schaduw van het boschje zou zijn doodgedrukt.
Onder deze schikking leed de, in zich zelf reeds fletse liefde-scène. En het
optreden der moeder, donkere verschijning in het lenteleven, werd zwakker dan zij
was door onvoldoende contrast met de omgeving. De latere tooneelen wonnen erbij:
de dolende Sanderyn, mooi modern sprookfiguurtje tusschen de onwezenlijke,
tengere boomstammen, de ridder met den prachtig blauwen mantel tegen den
donkeren achtergrond, telkens waar hij het zonlicht ving, dat gouden plekken wierp
in 't groen.
De boomen leefden met de figuren, we konden er ons de ‘voghelkine, die maken
geschal’ in verbeelden, er de wind in zien spelen, en achten dit een overwinning
van beteekenis op de doode décors, waaraan we ons, met de jaren, welwillend
hebben gewend.
Het, geestig gevonden, korte spel van Reynout en den boschwachter, waarbij de
een angstig wegduikt in de struiken terwijl de ander schuchter rijst, en omgekeerd,
dat, in verband met den ernst der overige tooneelen voldoende aanduiding voor de
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komische bedoeling der ontmoeting zou zijn geweest, had in geen andere omlijsting
zooveel mee gekregen.
En het sterven van Lanseloet, door het ontroerend jeugdspel en de zeer gevoelige,
warme stem van den talentvollen amateur die de rol vertolkte, geworden tot een der
beste herinneringen aan deze vertooning, kreeg tegen het spookig boomenduister
het huiveringwekkende van den naderenden dood.
Het zou voor den décorateur een doorslaand voordeel zijn geweest, indien het
stuk in bedrijven ware gespeeld. Op deze wijze, dus buiten de beperking van de
toegemeten ruimte partij te moeten trekken voor alle
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gebeurlijkheden en alle stemmingen, zou tevens een omgeving zijn geschapen, die
zich zuiverder tot de volwassen spelers (met uitzondering van Sanderyn) verhield
dan deze enge boschalie.
Ontsprong ook niet noodgedwongen de ‘fonteine’, zóó diep in het groen, dat een
mooi beeld: het over de bron buigend vrouwefiguurtje, dat water schept en drinkt
uit holle hand, voor den toeschouwer verloren ging?
En hoeveel minder zou er van onze toegeeflijkheid gevergd zijn indien de kasteelen
achter het gesloten gordijn verdwenen en verrezen waren. Er is niets tegen
verandering bij open doek indien dit in het volslagen donker kan gebeuren, en het
oprolbare kasteel zou in een nuchterder opvoering, welke als geheel meer te
verbeelden en te aanvaarden had gegeven dan deze, minder hebben misdaan.
Een gezelschap, dat verschillende schouwburgen bespeelt, kan zich weinig
buitensporigheden in de monteering veroorloven, het staat, vooral met de belichting,
telkens voor een nieuw probleem.
Hier, waar uit beginsel het voetlicht was weggelaten, werd van de ‘natuurlijke’
verlichting veel gevergd en niet altoos verkregen. Wij gelooven in een belichting,
die op den duur het voetlicht zal verbannen. De avonden, waarop alle elementen
werkten naar wensch, hebben er ons de voordeelen van getoond. Overtuigd zijn
wij echter nog niet.
Behalve het praktisch bezwaar der onberekenbare schaduwen, die, vooral in den
Lanseloet, de gelaatstrekken soms onleesbaar verduisterden, ontbrak er in de
atmosfeer een al-omvloeiend ‘iets’, dat afrondt, en verbindt wat nu los leek te staan
in de omgeving, en tevens als ware het een doorzichtig gordijn, het tooneel zóó ver
gescheiden houdt van de zaal, dat het aldaar gebeurende den toeschouwer
onwerkelijker schijnt dan het inderdaad is.
Wij durven niet bepalen of van het, in trillingen opstijgend voetlicht alleen deze
toovermacht uitgaat en bekennen zelfs ongaarne bij het aanschouwen van den
Lanseloet naar dit onnatuurlijke hulpmiddel onzer illuzie te hebben terugverlangd.
J.H.R. oppert in het ‘Nieuws v.d. Dag’ de wenschelijkheid door het stellen van
een lichtbak boven, welke door paarsgekleurd glas een gelijken, alomvattenden
schijn zou werpen over het geheele tooneel, de stemming in den ‘Elckerlyc’ te
verhoogen. Mogelijk dat een dergelijke, maar dan sterk goudgele lichtstorting ook
den Lanseloet ten goede zou komen.
Doch hoe het geweest zij, en hoe het ooit worde... Eduard Verkade heeft ons,
met zijn geestdriftig en geestkrachtig pogen in deze richting, uitzicht gegeven, vlucht
aan ons denken, en geloof in het betere dat komende is.
En dat hij den stoot gaf aan deze zomerspelen waarvan de machtige ‘moraliteit’
blijft als een geschenk en het fijne minnespel in mooie kleuren en teederen klank
liefelijke heugenis laat, zal dan vooral met erkentelijkheid worden herdacht.
Voor het oogenblik... Wat zal er het onmiddelijke gevolg van zijn, wat zal er met
den tijd uit opbloeien?
Royaards en Verkade hebben een schoonheid, die wij ontwend waren,
teruggebracht op het tooneel. Zij hebben een bewijs geleverd, een weg gebaand....
Wat kan er nu, in verband met de literatuur, wier volmaking zij is, gedaan worden
door de zeer velen, die, gelijk uit hun belangstelling en liefde voor deze spelen
gebleken is, verlangen naar haar eindelijke verheffing, voor de verwaarloosde
Nederlandsche Tooneelspeelkunst?
In de laatste Alg. Verg. van het Tooneelverbond is de vraag gesteld: vermag het
Tooneelverbond iets om Louis Bouwmeester een hem waardig kunstenaars-bestaan
in Holland te verzekeren?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Literatoren zullen vóór alles Royaards, die een der hunne is, voor zijn en hun
kunst trachten te behouden.
Men zou Verkade als jonge kracht van beteekenis gaarne de ruimte gunnen zich
te ontwikkelen en te toonen...
Doch het gaat hier noch om den een noch om den ander.
Het gaat om een Kunst, die, zoo goed als elke andere, haar hoogere rechten
heeft.
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Zangen voor Heloïze
door Hein Boeken.
I.
Tot de dennen.
Groene, stille dennen om mij heen,
Als een koor van troostend, lieve vrouwen,
Gij, die ziet hoe ik nu angstig ween,
Hoort, wat 'k lief wel Eén' toe wou vertrouwen:
Hoe te weenen aan een schouder zacht,
Soms het liefst wel is, wat ik kon wenschen,
En te zien in liever oogen pracht,
Rijkst mij maken kon van alle menschen;
Hoe mij komt als droom uit verleden
Stille boodschap van een werklijkheid,
Hoe ik hoor, met stille stappen, treden
Om mij Eén nu zelve in éénzaamheid;
Hoe zij koest'ren kwam met kleine zorgen,
Mij nu in dees' stille schemering,
Waarvan sporen bleven wel te morgen,
En de lieve, stille erinnering.
En een stonde dan van stil begrijpen
Zonder woorden veel of praten luid,
Stonde, troostend nog wanneer komt nijpen
Later nood, en stralend stralen uit
In een tijd, als enkel het herdenken
Mij nog rest van vroegrer droomen schaar
En uit nieuwen dag mij niet meer wenken
Lieve beelden met hun licht gebaar.
Dennen, die mij ziet zoo ernstig aan,
Met uw droeve trekken onbewogen,
'k Meen, nu heeft mij Eéne ook wèl verstaan,
Tot wie zacht mijn stille woorden togen.
Wellicht heeft zij ook nu zulke trouwen,
Die het weten wat haar harte spreekt,
Die haar zacht in vragende oogen schouwen,
Als gij stil mij in mijn oogen keekt.
Boodt uw zust'ren in dat verre land,
Dat ze haar troosten, als ze stil mocht lijden,
Of - wat 'k liever wou - met lief verstand,
Haar de schaarsche vreugden blijvend wijden.
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Tot de vreugden.
Vreugden, 'k ken maar noode uw trekken,
'k Zag zoolang van verre u maar,
Kon 'k u van uw leger wekken,
'k Zeide: ‘O gaat, o gaat tot haar.’
Zijt gij vooglen? rept uw wieken,
Wist ik hoe 'k u lokken moet.
Zijt gij geuren, waarvan rieken
Wouden, in den ochtend zoet?
Legert, legert u rondom haar?
Blijft haar, blijft haar lievend bij,
Dienet zingend, dienet stom haar,
Gij kent stilte, en melodij,
Gij kent de' eisch van 't lief gemoed,
Dat een gansche schaar van geestjens
U toeschikt tot hulde en groet,
Dat de ontmoeting worden feestjens,
Feestjens van dien dubb'len rei,
Die heur meesteres omzwieren,
Die nu rijst uit mijmerij
En heur heerschappij ziet vieren,
Heerschappij op volk, zoo druk
Om haar stille Zelf krioelend,
Dat ze in vreugd nu, dat ze in druk
Hoort de stoeten nachtlijk joelend,
Zíet de volken, 's morgens klaar
Om haar allen dienst te geven,
Mèt dat straalt de morgen klaar,
Mèt dat rijst het nieuwe leven,
Dan, bij 't zinken van den dag,
Tot opkleuren 's avonds kleuren,
Staat zij, wondrend wat zij zag,
Wat zij ver wat ná mag speuren,
Staat zij in haar lichte rijk,
Waar wel nacht komt, maar te brengen
Inn'ger schat en weelde rijk, Vreugden, wilt dit al haar brengen.
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De ontgoocheling
door Samuel Goudsmit.
Die vreemde oogen, voor een groote poos begeerig-flikkerend naar zich te zien
lachen; dien nooit gekusten mond, waarvan zij geen enkelen klank vertrouwelijk
ooit had aangevoeld, fleemend, als tot verzoeting van den koop, te hooren vragen
om haar te bezitten - het was Louise een moordende, wijl niet uit te spuwen walging
geweest, die haar mede den moed had gegeven, de straat op te gaan naar Frits'
huis.
Na zich twee maanden te hebben opgesloten in haar kamer, dof, doodgemarteld,
uitzwijgend het alle leven-dempend verdriet van haar verlatenheid, had een vriendin
dan eindelijk met warm-troostende woorden haar doen meegaan, en was zij voor
't eerst weer, sinds heel lang, gaan omvoelen die weemoedige,
verraderlijk-weelderige geur van de beschaafdere prostitutie-wereld. Maar o, die
rauwe vreemdheid, waarmee zij gegroet en gepraat had en liefgedaan; zij was, na
die vijf jaren van vrome huiselijkheid, daar binnengekomen als een kind, dat snikkend
terugschrikt voor de pronkerige, hoog-schetterende geluidingen van 't wereldleven.
Vijf van die groot-lijkende jaren was zij bij Frits geweest.
Hartstochtelijk en naïef als een jong meisje, zelf weinig oordeelend, had zij, nadat
zij hem had leeren kennen en liefhebben, hem toegegeven in 't negeeren van de
huwelijks-formaliteit, en was zij bij hem komen wonen. Kwamen er kinderen, zoo
redeneerde hij, dan zouden zij trouwen gaan.
Zoo, wetend, dat hij, anders dan de bruten, die zij schuwde, van haar hield, en
dankbaargelukkig te ontkomen aan die omgeving van tijdelijke liefden, die haar
eenige ingang was, had zij zich lachend aan hem gegeven. Schoon heimelijk
verlangend naar de onderscheiding van het trouwen, durfde zij, nu er geen kinderen
kwamen, daar nooit over spreken, toch altijd met hardnekkigen wrevel aanhoorend
zijn minachting voor dien voor-goed veroordeelden vorm.
Maar toch, vijf jaren lang had zij het voor haar hoogst bereikbare geluk òm zich
geweten; had zij gevoeld, hem te verwarmen en te vervreugdigen met haar liefde,
had zij de heerlijkheid genoten, te kussen en te worden teruggekust, te verzorgen
en beveiligd te zijn en geliefkoosd.
O, zij had wel nooit gedacht, dat het keeren zou; in de stilten van het overdenken
had zij nooit anders gevoeld dan dat groote, innige geluk, haar leven te mogen
eindigen in die klein-verrukkelijke intimiteit, met hem te mogen saamgaan door de
jeugd van den eens langzaam te temperen hartstocht heen, naar de rustige dagen,
waarin zij met een zachtere vriendschap elkaar zouden blijven omschijnen.
Als vreeselijke smarten had zij altijd aangevoeld de levens van die door geboorte
en omgeving haar vriendinnen waren geworden, die levens, eindeloos verdeeld in
perioden van noô tevredene of met gesmoorde walging gegeven liefde, àl verder
jaren, àl krimpender eischen, en die eindigden in afzichtelijke verarming, of in
bang-voor-zichtig toegeëigende rust.
Na die oogenblikken van terugschrikkende ellende-ziening, die doorhuiveringen
van medelijden en angst, had zij haar bestaan in hun huisje gevoeld als een overvolle
zaligheid, had zij zijn thuiskomst wel afgewacht en zich paaiender tegen hem
aangevleid, nieuwe liefheden bedacht en met overrompelend hartstochtelijke
teederheden hem soms bevreemd.
O, de heerlijkheid, die zij dan proefde in de redding van haar leventje, in de zoete
tegenstelling met die andere hongerigzoekenden, waartusschen zij wist als een
ziekelijk beest machteloos te zullen vergaan.
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En alsof 't een beleediging was, had zij haar verdere aandringen op trouwen
verzwegen, vijf jaar lang.
En dien dag, nu twee maanden geleden, was hij ermee thuis gekomen.
Niet langer dan een paar weken had zij zijn afzondering gemerkt, zijn bij
oogenblikken kwijnende levendigheid, zijn mattere kus nu en dan.
Het was maar zoo, plots, in een kort oogenblik, op haar neer komen storten, als
een,
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nog maar even in de kanteling verbijsterd aangestaarde, haar tengerheid te pletter
beukende en alles verdonkerende vervaarlijkheid, toen hij de weinige woorden
bevend tot haar gezegd had: dat hij verdriet had, niet meer kòn... dat hij vàn haar
weg moest, voor 't nòg later was... te laat misschien....
Eerst had zij gedacht aan een grappige liefheid. Maar dan, vermorzeld door zijn
doffe zekerheid, had zij plots gezwegen, en met den in wanhoop binnengepijnden
trots, die 't opsnikkende bedelen nog tijdig neerwrong, was zij verschrikt begonnen
te aanvaarden. Nietwaar, het zou ook wel te gelukkig geweest zijn, als dit, een
zekeren dag, niet zou zijn gebeurd. Elke vriendelijkheid afwerend en zonder antwoord
op zijn maar half begrepen verklaringen, was zij toen dat litteekenen brandende
werkje van heengaan begonnen, stil, als verdwaasd: het ommewaren in het huis,
en het meenemen van alle kleine dingen, waarvan elke lijn en kleurglanzing haar,
bij 't wegnemen van de oude, ermee vereenzelvigde plaats, een nieuwe scheuring
van bewustheid reet, pijnend tot uitgillens toe. Geen ding en geen dingen-verband
dat zij niet dof, gesmoord-teeder gekust had met haar kijken; àlles, àlles, de ramen
en de kozijnen, de deuropeningen en het linnengoed, àl wat zij iederen dag beroerd
had, voor hèm, voor het saamzijn, voor het biddend-dankbaar genotene, klein-zalige,
warm tintelende geluk; het was of zij er zich aan vast zou klemmen om het te kussen
en te omaaien, om er de aanhankelijkheid aan te vinden, die zij zoo wurgend-plots,
alsof het 't leven zelf was, van zich weggerukt voelde.
Toen, dagen en nachten op de vreemde barre huurkamer, had zij zich voelen
leven buiten het bestaan, alle wil en begeerte uit het lichaam geweken, alle bewegen
in haar denken verdoft. Had het verlangen niet bij poozen met schreeuwen om hem
gekermd, naar den terugkeer in dat rustige hoekje van het bestaan, naar de
ommevoeling van het huis en de handenberoering der dingen; had zij niet krampig
gesnikt nu en dan om zijn stem en zijn rustgevende kracht - het weg-zijn in den
dood was haar begeerlijk geweest.
Een enkele vriendin had zij 't verteld, noode en met weinig woorden, elke troosting
afwijzend, zich halsstarrig latend de giftige knaging van het verdriet. Bij oogenblikken
had zij de wilde stuwing in zich, naar hem toe te loopen, hem te vragen of het nu
wel waar was... het kòn toch niet zijn, dat hij haar niet meer wòu, dat zij nu, vandaag,
niet bij hem was, maar hier, op die betaalde kamer, teruggesmakt in een
eenzaamheid, die haar immers vermoorden moest! Hoe kwam zij hier, waar hij haar
niet kuste en vleide, zijn Loetje, zijn lieveling toch, waar hij haar geen pluimpjes gaf
over huiswerk of kleeding, haar niet noemde met de lieve naampjes, die haar vijf
jaar lang elken dag als nieuwe heerlijkheden hadden toegezongen! O, hoe kòn het...
hoe was 't toch gebeurd?... En dan stond plots weer de nooit-ingedachte
schrikkelijkheid vóór haar van dien slag, die, van waàr toch... uit de lucht, naar haar
gekomen was, en haar gestooten had buiten de warmte van zijn huis. Snikkend en
kermend liep zij telkens haar kille kamertje rond, nauwelijks denkend aan de
geloofbaarheid van zijn woorden: dat voor haàr en hem de scheiding, hoè wreed
ook, toch noodzakelijk was. En als de smartschokking haar weer afgemarteld en
uitgemergeld had, zat zij weer neer, dof en dood, als in een wijde, alles afsluitende,
tot ademloosheid beklemmende donkerheid ver van het geruchtige leven. Ja, ja...
het zou nu alles wel uit zijn... er was wel geen hoop meer, aan dat gruwelijke,
waarvoor zij zoo vaak was terug gehuiverd, te zullen ontkomen... het zou wel gaan
als met de anderen... een nieuwe man... nog 's vier jaar en nòg eens en dan dicht
bij de veertig... en ze zou niet eens iemand meer vinden, om mee te gaan voor
goed, in de rust, waaraan zij haar heele leven lang met zooveel liefde gedacht had.
O, die walging van vanmiddag, toen een vreemde man daar haar dadelijk de maar
te nemen vrouw gerekend en een nieuwe liaison had voorgesteld! In een plotselinge
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ommeroering van haar binnenste had zij alle herinnering weer nieuw-fel voelen
opschreien, àl haar liefde en haar verlangen, àl haar schuwe tengerheid, waarmee
zij bij hem in haar huisje teruggedoken was! En, toch te weten, dat zij het

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

261
zou moèten doen, dat zij aan dien vreemde, die haar nooit nog had doen lachen
om zijn stemmeklank, de teederheid van haar lichaam zou moeten geven! Onder
het als messteken aangevoelde wenken en gebaren van haar vriendin, had zij dat
opeens toen bedacht, dat hij, Frits, dat nu toelaten zou, zijn liefje zou doen nemen
en omtasten en liefkozen door dien goedige onder de bruten - dat hij zich niet
verzetten zou... nee, immers... als zij zijn kussen terug zou moeten geven en omgaan
in zijn huis! Als een vervloeking had zij haar begeerde lichaam, vroeger een weelde,
een zalige teruggift, toen aangevoeld, en met een golf van snakkende verteedering,
die den trots, het zwakke, weifelende verzet om haar vernedering, ten einde
uiteenwoelde, had zij besloten naar hem heen te gaan. O, ze zou hem bidden, de
afschuwelijke vergissing toch in te willen zien, haar niet te rekenen onder die anderen,
zooveel sterkeren. Ze zou hem bidden, dat zij haar liefde zou laten uitleven daar in
hùn huis, waar zij de schijnselen kende van het licht en de kleurentinten en de
aantastingen der dingen.
Dat zij hem weer zou mogen liefhebben en verwennen, en àl haar denken en
doen aan hem geven, en niet ginds, o god, haar schuchtere teederheden zou moeten
gebaren naar de vreemden, die haar een poos zouden kiezen en weer wegsturen
naar een nieuwen beluste, en weèr en weer, als een zwervende verschoppeling....
O, het kòn niet, dat hij was als die anderen, het wàs nièt mogelijk, dat hij haar zóó
gezien had als die daar, ginds, met zijn walgelijk-beleefd-begeerende oogen.
Zoo, met al de kleine dagendingen, waarvan zij hem kende zóó lang - bijna wetend,
als in een zalig-wenkende zekerheid, dat hij, dezelfde herinnering en afschuw
voelend, haar tot zich zou nemen, was zij haar vriendin ontloopen en naar zijn huis
gegaan.
***
Van een zacht-suizende, volkomene stilte stond de verdieping vol. 't Getemperde
licht doorspoelde de kamer in een egale ronding, waar buiten de hoeken alleen hun
intieme schaduw-kruipingen behouden hadden. Luier genietend dook Frits terug in
zijn stoel, strekte zijn beenen verder onder de tafel, zuchtte van verademing.
Toen, als een ijzige fluiting van oostenwind, sidderde de bel in 't portaal. Hij sprong
op van zijn stoel. Zeker een vriend, dacht-ie, of de post. Met langzame passen ging
hij naar de trap en trok open.
‘Wie daar?’
Hij hoorde geen antwoord, maar merkte den stap van een vrouw lichtjes kraken
over de treden.
Een vrouw? Dacht-ie, wie zou dat zijn? Ja... toch, 't wàs een vrouw....
‘Wie is daar dan?’ vroeg-ie nog eens en liep dan een eindje de trap af. Daar,
langzaam, moe òpkomend, zag hij haar. Hij schrok even. Maar hij bedacht dadelijk
dan, dat hij zelf haar toch den eisch had gesteld, zoo sterk te zijn, dat ze zijn vriendin
zou kunnen blijven, hoe moeilijk 't gaan zou in den beginne. Dat verkalmde zijn
vrees en gaf hem even de hoop, dat zij misschien haar heftigst verdriet te boven
zou zijn en werkelijk met hem kwam praten.
‘Ben jij 't, Louise?’ vroeg-ie.
‘Ja,’ zei ze dof en kuchte.
Weer werd-ie bang. Zoo mat en zwijgend kwam ze binnen. M'n god, ja... waarom
dan eigenlijk om tien uur 's avonds? Zou ze zich dan al zóó sterk voelen, dàt aan
te durven? Misschien, misschien... Wat zou 't goed zijn....
‘Ga binnen,’ zei hij gewoon, ‘hoe gaat 't je?’
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Zij stond nu bij hem in de kamer, de deuren achter hen beiden gesloten. Hij zag,
in 't voldaan-rustige vertrek, zacht van 't kachelvuur doorknetterd, haar ranke lijf
daar bij de zorgeloos-wanordelijke jongeluistafel als een vreemde angstigheid staan,
met onder haar eenvoudig-chieke wintermuts haar heimelijk smartegezicht, bleek,
hol en hongerig van ingehouden leed. En hij beefde even toen hij haar zijn hand
gaf; nee, zij kwam niet om te babbelen, om zich zelf tot flinken gewoondoen te
dwingen, om de wreede vriendschap aan te durven voor 't eerst. Hoe kon-ie haàr
ook zoo sterk denken..,. Maar wàt, wàt, in godsnaam kwam ze dan doen... wàt nu
zeggen, hòe haar overtuigen van die verkeerdheid, de zware verzoeking zóó dicht
te naderen, aan te raken, te omarmen, als 't toch niet mocht, als hij haar nu toch
zoo
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klaar gezegd had, dat zij niet saam mòchten blijven.
‘Dank je, best,’ zei ze kalm, met hijgingen die hij voelde te beven achter haar
geluid.
Dan zette ze zich in een gemakkelijke stoel en trok langzaam een van haar
handschoenen uit.
‘'t Is hier lekker warm....’
‘Ja,’ zei-ie, naar haar neerkijkend, wijl ze onder 't spreken niet opzag.
‘'t Is hier gezellig,’ zei ze, nog vóór zich ziend, langs hem heen, met fijne
sidderingen bij haar dadelijk weer dicht genepen mond.
‘Ja....’
‘Zoo rustig...?
‘Ja, wel rustig,’ zei-ie even bang en zacht, nu pas een dreiging voelend in haar
bitterheid. En dan opeens kilde een huivering door hem heen, van het leed, dat hij
in haar bleeke gezicht zag, toen zij haar hoofd voor 't eerst naar hem ophief.
‘Nou moet je me toch 's zeggen,’ zei ze met van doorgeslikte tranen overladen
geluid, ‘nee maar hoor nou is... wat moet ik nou eigenlijk beginnen....’
‘Hoe bedoel je... hoe bedoel je...’ vroeg-ie verward, met z'n pijp tusschen z'n
vingers.
‘Nee... niks...’ zei ze, vlug vegend langs haar oogen.
‘Nou... Loetje.’
‘Néé je màg me zoo niet noèmen!’ bitste ze, ‘noem me gewoòn, gewoòn Louise!’
‘Louise dan...’ hakkelde-ie, ‘toè... wees nou niet zoo hàrd... zeg nou wat 't is.’
‘Maar zie je dan niks an me?’ barstte ze plots uit, ‘god... zie je niet, da'k bezig ben
doòd te gaan? ik ben bezig doòd te gaan Frits... begrijp je? wat moet 'k nou dòen...
ik dacht 't eerst niet... maar 't schijnt je toch wel ernst te zijn... Zou jij niet bang zijn
voor de dood?’
‘Voor de doòd?’ vroeg-ie overrompeld-dof, ‘voor de doòd... Maar m'n gòd... kind,’
schroefde hij zich dadelijk weer op, ‘kun je dan niet sterk zijn... kun je je dan niet
verzetten?... Geloòf me nou, da's 't eèrste, da's 't grootste verdriet van de eerste
dagen... de eerste wèken...’
‘'t Is 'n kleine twee màand...’ zei ze, ‘ja... ik weet wel, dat je 't gek zult vinden, da'k
hièr kom... maar is er dan iemand anders tegen wie 'k 't zeggen kan... waar 'k ooit
zoo vertrouwelijk mee geweest ben als juist met jou?... of wel... óf vin je 't soms min
van me... nou kòm... zég 't maar....’
‘Maar kind... ik vind 't heelemàal niet gek... Loetje... Loetje...’, zei-ie troostender...
‘gòd, m'n kind... ik weèt 't wel.., je hebt verdriet... ik wist 't wel, dat 't je véél zou
kosten... maar 't moèt... 't is toch beter voor ons beiden... toè... laàt 't verdriet zoo
niet an je knagen... d'r is nog zooveel dat je af kan leiden, god, m'n kindje... laat je
niet doodmartelen door herinneringen... die zijn er altijd... ook aan 't verkeerde...
aan 't leelijke zelfs.’
Op de stoel was zij met 't hoofd in haar handen in schokkend snikken losgebarsten.
‘Ja, jij hebt makkelijk praten...’ brokkelde ze onder de drukking van haar
geluiddempende tranen, ‘voor jou is 't misschien zoo erg niet... jij hebt je vrienden...
je studie... je werk... maar ìk... die vijf jaar lang aan niets anders dan aan jou gedacht
heb... elke dag weer nieuw... wij... met àl die liefheden voor mekaar... gòd... gòd, je
doet als 'n vreemde... Elk oogenblik vind 'k herinneringen... an m'n japonnen... aan
m'n handschoenen... aan je cadeautjes waar m'n kamertje nou vol van staat... en
iedere avend zit 'k daar thuis, en dan reken ik uit, precies waar je nou bent, en wat
je doèt... en dat 'k niet meer naast je loop... of op je wacht, en dat je geen liefheden
meer tegen me zegt... en als 't Zondag word, en 'k zie de menschen gaan wandelen,
dan weet 'k met m'n vrije dag geen raàd... denk je dat ik aan al die liefheden geen
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herinneringen vind? Maar god... is dat dan allemaal comedie geweest?... al je lieve
complimentjes, en je attenties op bizondere dagen? en je dolle buien met me... o
gòd... ben je dan gèk... al je verliefdheden... zijn die dan allemaal leugen geweest?...
't Is nou haast twee maanden geleden... en 'r is nog geen oogenblik geweest, dat
alles niet leeg en kapòt in me was... begrijp je dat dan niet? Heb je daar heèlemaal
nièt om gedacht?... ver-
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zètten... verzètten... ik zal me moeten verzetten... maar gòd... ìk kàn me toch niet
verzetten... 'k moèt 't an me laten knagen... kàn ik 't dan nou nog uithouen zonder
jou naast me? noù nog? na zoo lang?’
Hij stond machteloos-verward naar haar nieuwe heete snikken neer te zien,
merkend een werkelijke, even uitgeperste smart, een werkelijken doodsangst in
haar nu als verdwaasde, donker-wijde oogen. En hij bedacht het, dat haar trots, bij
't van elkaar gaan zoo dapper de smartelijkheid dempend, dat ze leek erin te zullen
stikken, nu wel langzaam aan al gebroken moest zijn, zoo dat ze op zijn kamer, den
laten avond nog binnen kwam loopen, om zich zoo heftig uit te klagen... Ja, dat
ontbreken van een trots in haar, die machtelooze onzelfstandigheid... o... maar daar
noù van te spreken... wat voor haar sterk te maken lìcht goed kon zijn... het ging
nièt. nù nièt.,. bij zóó'n verdriet....
‘Louise...’ zei-ie, dichterbij komend, ‘zeg me nu 's... wàt wìl je dan... had 'k 't dan
voòrt moeten laten duren? en dàn, was 't niet veel, veel erger geweest, als 'k dan
toch weer eens van je weg hadt moeten gaan... nòg later, òf... in 't gehèel niet...
maar dat je toch m'n ontevredenheid, m'n verdrìèt gemerkt hadt?... dat je je hier in
huis gevoeld hadt... als een gedùlde, die ik niet zou durven wègjagen?... wàt, wàt
hadt er dan moeten gebeùren...’
‘Och!’ riep ze hartstochtelijk, ‘ik moèt je 't nou zeggen... ik wìl je 't nou zeggen...
wat heb 'k daar an? waar heb je dat allemaal zoo ineens vandaan gehaald... waarom
heb je 't me niet eèrder gezegd... dat verdrièt van jou... dat vreeselijke verdriet van
jou... Frìts... Frìts... neé, neé, ik weet 't wel... waarom moest je daar vijf jaar mee
wachten, vijf jaar lief wezen tegen een vroùw... zoodat ze elke dag meer van je
moest gaan houen... heb je me ooìt iets laten mèrken... hebben we niet alles samen
meegemaakt... en was er ooìt de minste terughouding bij jou te zien... nee... neé...
maar 'k weet 't wel... o god,’ bitste ze rauw-smartelijk, ‘als we maar getròuwd waren
geweest... jà... jà toch... als je me maar niet gezien hadt als je maîtresse... àl die
tijd... jà zèker... vòrmen hè? vormen... maar dan was 't niet gebeurd... dan hadt jij
me dat nou nièt gedaàn... dan hadt je al je onbegrijpelijkheden wel bij je gehouen...
of voor iets beters weggeredeneerd... nou was ik en bleèf ìk... je maîtresse... jà, jà...
toch ìs 't zoo... Frits... o god... je woù ook nooit... je wou me blijven zien als die
anderen... je moest je niet verbinden... je moest je vingers niet branden...’
Weer zat ze te snikken, met kort-schrapende schokken van even wild opgolvend
en opdringend leed, heel haar gezichtje roodrig brandend van de schroeiing der
tranen.
Gestriemd en tot logisch-troostende verdediging onmachtig, stond hij vóór haar,
toch met het zich nog even-vast opwrikkende voornemen achter zijn medelijden, te
blijven denken aan zijn overweging vóór het breken, zich den noodzaak te blijven
voorhouden en dien haar, hoè ook, duidelijk te maken.
‘Kind... kind’, zei-ie zwak, ‘dat je 't niet begrijpt... dat 't m'n angst was... die me
telkens terug deed schrikken... en dat 't... dat 't m'n fictie was... die me met jou
tevreden deedt zijn... maar làter... later Loetje... heb 'k pas 't ware ingezien... ik kòn
't niet dadelijk zeggen... o, dat jij ook geen moeite doet om 't in te denken... hoe
vreeselijk 't was om 't te doen....’
‘Goèd... goed, maar noù dan!’ riep ze, ‘noù... noù... je hèbt 't gedaan... je hebt
nou... de moèd, de mannenmoed gehad, maar gòd... gòd... nou is alles goed nièt?
je bent nou tevreden.. Maar ìk dan... Frits! ìk dan... ik ga doòd!... ik kan nìks doen...
ik kan niet eten en ik kan niet drinken... ik kan niet op straat gaan... ik bèn al doòd...
o gòd... gòd... je hebt niet gedurfd... maar noù dan... wat heb jìj me gedaan...’
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‘Wat ik je gedaan heb?’ zei-ie, zonder 't heftig medelijden van zooeven, door 't
verzet tegen haar dom-gevonden verwijten, ‘begrijp je dan niet, dat ik je eigenlijk
weggetrokken heb van 't ongeluk? Dat 't niet zoo had mògen blijven?’
‘Weggetrokken van 't ongeluk...’ her-
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haalde ze bitter-dof, ‘wat knap, maar waaruit moet 'k dat begrijpen... uit m'n verdriet?
uit m'n verdriet, dat me kapot maakt? ik kan er niks anders uit begrijpen, dan dat er
toch wel een vreeselijk-noodzakelijk iets geweest moet zijn, dat je mij zoo opeens
alles heeft laten afnemen...’
‘Maar... Louise... zou jij... ik moèt 't zeggen... zou jij dan iemand willen, die nièt
genoeg van je houdt?’
‘Die niet genoeg van me houdt...’ zei ze huilgebroken, even haar hoofdje half
oprichtend, ‘of 'k die zou wìllen... maar heb je mij dat dan ooit laten merken? zooals
jij vijf jaar tegen me wàs... elke dag wèer... zóó lief ìs niet iemand, die niet genoeg
van je houdt, Frits. Was er ooit een oogenblik, dat je nurks tegen me was? Heb 'k
ooit iets van je gezien met een ander? Heb je al die verliefdheden zoo maar
gelògen... was dat maar fictie allemaal? gòd... gòd! ik ben zoo knap niet, dat 'k dàt
begrijpen kan....’
Even dacht zij aan 't vanmiddag gebeurde, met die man... o gòd nee... niet
zeggen... dàt niet zeggen... dat ze zich nu zou moeten geven aan die vreemde neé,
nee... dat kòn ze niet zeggen, nooit....
‘Hoòr 's Frits’, zei ze, ‘laten we serieus zijn... d'r is wat anders... d'r is een andere
reden... ik wil 't weten....’
‘Wàt anders?’ hakkelde-ie, ‘wàt anders... hoe bedoèl je 't....’
‘Hoe ik dat meèn - kòm... dat weèt je wel... toe zèg 't nou maar... d'r is een àndere
vrouw... daàrom moet ìk weg....’
‘Maar Louise... gòd... wat is dat nou kleìn... moèt dat dan juist een vroùw zijn...
maar als ik je nou toch een eed kan doen... dat 't niet waàr is... d'r ìs geen andere
vrouw... ik vind alleen, dat een huwelijk nog iets meer eischt dan lief voor elkaar te
wezen en goeie maatjes te zijn.’
‘Een huwelijk’, spotte ze, even van snikken stil, ‘een huwelijk... en dat heb je noù
pas ingezien... na vijf jaar....’
‘En àls dat waàr is Loetje...’ zei-ie flinker, nu doorzettend.
‘Loètje... Loètje...’ schreide ze weer op, ‘o god hoù toch op met je lieve naampjes...
je durfde mij daar wel voor opofferen... ìk, die nergens aan dacht... die nooit wist of
je hieldt àlles van me... die nooit anders gedacht heb of jij beschouwde me nu
werkelijk als je vròuw... jij, die zoo spotte met al die trouwpartijtjes van menschen
die mekaar onverschillig zijn... ik die nergens aan dacht als alleen maar aan jou en
aan ons huisje... om alles te laten zooals 't was... zoo mooi en zoo lief en zoo
rustig....’
‘O Loe!’ aarzelde hij weer, ‘denk je dat 't mij niks gekost heeft... van je weg te
gaan... o, haal nou àl die herinneringen nièt òp... je doet alsof 'k een wreedheid aan
je begaan heb... terwijl ik toch zoo zeker weet iets goèds te hebben gedaan, óók
aan joù... natuùrlijk!’
‘Iets goèds... iets goèds... jà, dat heb je me gedaan... d'r is voor jou geen twijfel
mogelijk... die vijf jaar zijn wel te vergeten niet? we gaan nou van elkaar weg... onze
liaison is uit... jij krijgt weer 's een ander... Och, nee, kijk maar niet spottend, niet
zoo dadelijk misschien....’
Weer hield zij haar verdere denken terug... woù 't niet zeggen, als hij 't zelf niet
eens bedacht had, wat er met haar nu toch gebeuren moest....
Hij zag haar zitten snikken op zijn stoel, in zijn warme kamer, die zij aanvoelde
als haar huis, en die zij straks weer verlaten moest, òp- en òmwoelend al de van
weemoed zoet-geurende herinneringen aan hun langen tijd van klein, maar
onvertroebeld geluk. Toen - hij wist het - begonnen ook aan hèm de simpele
zaligheden, de gouig-tintelende gelukjes van den zoo kort voorbij lijkenden tijd, een
oogenblik te verweeken; er kwam als een weeïge, bedwelmende aroom teederen
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in zijn verbeelden, zooals hij dien, sinds het oogenblik van hun scheiden, wel dagen
als zwakkelijkheden had moeten terugdrijven, met de manlijke kracht, die van zijn
leven den hoogeren, wreederen taak was begonnen te eischen.
Hij zag haar zoete, bleekig-fijne gezichtje, met onder de langzachte wimpers de
grootdonkere oogen, die rood-omrand brandden van schreihitte, en die leedtrekken
naar den saamgenepen mond, waaronder ze haar mooie vrouwenhandje steunend
gerecht hield.
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Hij dacht toen aan de groote wijdte van wee, die zich om haar gekringd moest
hebben; hij voelde haar verlangen naar zijn warmte, nog zooveel heftiger nu in 't
saamzijn hier op die kamer vol herinnering; hij zag ook de schrikkelijker verlatenheid,
die haar straks, bij 't heengaan, nog meer zou omdonkeren.
Zijn medelijden-bewogenheid en herinnering aan al het zoo lang genotene, het
begon zijn krachtigste verzet te verweeken tot een verlangen, haar schreiende hoofd
tegen zich aan te nemen; en het deed hem ook een heerlijkheid in haar zien, die
zich met een snikken van geluk aan hem geven zou, verfeestend hun dag en hun
nacht tot een dichte en volle zaligheid van overgang... O, hij moest denken...
waaròm... ja, waaròm had hij 't ook weer gedaan.... Ja, ja... het wàs wel zoo... het
wàs niet genoeg... zij stond zooveel lager dan hij... de innige aanraking, die den
man en de vrouw beiden zacht zou moeten leiden naar het voor beiden
hoogst-bereikbare, ze had nooit tusschen hen geleefd. Hoè lief en goed het alles
ook geweest was, er waren immers oogenblikken daartusschen geweest, dat hij
zich eenzaam had teruggevonden; dat hij haar, zonder den zacht-voortbrandenden
hartstocht en het lieve vriendinnetjes-ommezijn in de dagen en nachten, gezien had
als een vreemde naast zich; dat hij haar geduld had als zijn wijfje, levend buiten zijn
persoonlijker bestaan. En toèn.., jà, zóó wàs het... toen, in zulke oogenblikken, was
hij begonnen te zien in het voortleven - een genoegen nemen met het halfbereiken,
en dat sterke voornemen tot reinigen van zijn leven was bij beetjes aan zijn geluk
heimelijk begonnen te vreten. Tot, dien middag, hij met 't niet loslatende, spokende
voornemen naar huis was gegaan, bevend naderend het vervaarlijk-werkelijke van
het dòen, dat hem wegscheuren zou van het lief-verkeerde, om hem de nog
ijziglijkende meerderheid te doen winnen van het krachtige, ordenende,
overdenkende en keurende leven.
Maar nù... nu... o, was 't niet dwaàs... wàs 't wel zoo zeker goed, wat hij gedaan
had - was 't wel zóó noodzakelijk geweest? Hoèfde hij zich wel zoo grimmig sterk
te verzetten tegen die zoete besluiping van zijn verlangen? O, als hij dacht aan de
vele dagen, die hij toch in heerlijke rustigheid met haar geleefd had, zich warmend
aan haar vriendschap en aan haar zacht-zingenden hartstocht... als hij dacht aan
het pijnend-moeilijke van het alleen zijn, zijn behoefte aan het ommezijn van een
vrouw, dat straks, als zij heenging, opnieuw zou beginnen te smarten... waarom
dan haàr niet, en wel morgen, overmorgen, een ànder? stèllig, hij wìst het... En ook
aan haàr dacht hij toch, zijn vrouwtje, dat hier ommeging in het huis, elken dag, niet
reikend naar grooter geluk, dan hem bij zich te hebben, hem te verzorgen en te
liefkozen.... O, dan begon de sarrende twijfel aan zijn daad als een kramping van
machteloosheid brekend in hem neer te zinken, en die twijfel dreef al hooger en
verzwakkender het verlangen in hem op, haar bij zich te nemen, opdat zij beiden
zich weer warmen zouden in een zacht-zalig troosten, in een diepst-vertrouwelijk
terugkruipen voor het bange, groote, wijze buiten, dat zoo smartelijk-groote vragen
deed...
‘Loè’, vroeg-ie, zoekend naar een overgang, schoon denkend, dat 't haar klinken
zou als kinderwoorden, ‘Loè... zoù je... zoù je je nièt sterk kunnen màken? Zoù 't
niet overgaan Loè?’
‘Frits,’ zei ze, ‘denk nu 's even na... laten we nu 's even kalm zijn... denk 's even
dat ik niet iedereen ben tegenover jou... dat ik toch wel recht heb vertrouwelijk met
je te spreken... al is 't ook over verdriet, dat je me, hoè dan ook, aangedaan hebt....’
‘Ja, já... zeg dat nu maar nièt... je mag alles met me bespreken....’
‘Niewaar Frits?’ vroeg ze, ‘je zult niet denken dat 't een vernedering voor me is?
je zult inzien dat ik moèt, moèt spreken... denk nu 's even na... ik ben vijf jaar bij je
geweest... we hebben zoo langzaam aan ons huisje ingericht, zonder veel geld
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hebben we er samen zoo'n soort van intiem paleisje van gemaakt... ik heb nooit
anders gedacht dan je vroùw te zijn... je vrouw, van wie je zielsveel hieldt - zonder
eenige bijgedachte zooals die... die anderen, Frits... die ik zoo vreeselijk, zoo
ontzettend vreeselijk te beklagen vond... je hebt altijd gespot met
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trouwen... zoódat 'k nooit een oogenblik heb kunnen denken, dat je mij beschouwde
als zoo'n... zoo'n maintenée... ogod... Frits... nee'... ik ben nu kalm... ik voel me nou
zoo'n beetje boven m'n heftigste verdriet staan... ik weet nou wat 'k zeg....’
‘Ja... já,’ vertrouwelijkte hij, ‘toe maar Loe, toé maar....’
‘Frits, Frits... je bent zoo plotseling op één middag, met die vreeselijke boodschap
bij me gekomen... je dacht nergens an en nìèt an mij... heelemaàl niet... alleen aan
jou voornemen om te breken... om anders te gaan doèn.., hoè? hoè? o god... ik kàn
't niet begrijpen.....’
‘Ik weèt 't niet,’ zei-ie, bevend vóór haar staand, met den langzaam wijkenden
twijfel, die allengs warmer deed golven de begeerte, en hem weinig deed voelen
van haar woorden, hem matter, dor-denkender zijn deed voor haar alleen nog maar
met zijn oogen omaaide, bekende rankheid.
‘Frits,’ vroeg ze week, ‘hoòr 's... o zeg me dan 's eerlijk... als er geen andere vrouw
is... ik spreek nou eerlijk met jou oòk... ik heb toch altijd nog veel meer recht tot
spreken dan een andere, vreemde vrouw zou, nièt? Ik bedoel nu, om onze
vriendschap alleen... onze vertrouwelijkheid... onze gelijke belangen....’
‘Tòe... zeg dat nou nièt Loetje... ik zìè je heel anders dan een ander... je màg
gerust alles zeggen... praat daar nu nièt over, toè....’
‘Fritsie... hoor dan 's... heb je dan àl die dagen niet... niet naar me verlangd?...
als je 's avonds hier... in òns huis... als je 's avends ging slapen... dàcht je dan niet
aan mij?... verlangde je dan niet naar me? nooit? naar mij, versta je? naar mij
alleen...’
‘O, Loetje!’ riep-ie, met weer nieuwe, heftiger omstreelingen van zijn kijken. ‘Loètje,
Loètje... ik weèt 't niet, ik weèt 't niet....’
‘Ik mag dàt toch weten... of 't waàr is, wat je mezelf hebt durven laten voelen...
dat je nìèt genoeg van me houdt... dat ik je een vreemde geworden moet zijn... hèb
je dan nooit naar me verlangd? Zoo bij me te zijn, als wij geweest waren, zoo lief
Fritsie... o god... zoo innig als er toch maar weinig zijn, die niet getrouwd zijn... Ik
wil weten of 't van jou geen fictie geweest is... dat 'k je onverschillig was... zoo ééne,
enkele dag, dat je bij me kwam, om me dat alles te zeggen, o... ik kòn 't nièt gelooven
Frits... ik kòn niet... àl die tijd niet... en je zègt 't... je zègt 't toch... ik leef dagen ginds
op m'n leege hok... en jij... hier in ons huis alleen.’
Plots zag hij haar ranke lichaam, geurend van liefde, dicht vóór zich staan. hem
heftiger en geheel vermeesterend doorwoelend met begeeren, door hem zoo opeens
met haar woorden weer aan alle voorbije, naaktste vertrouwelijkheid van hun lange
samenzijn te herinneren. Hij voelde zijn laatsten twijfel weg glijden in de branding
van zijn verlangen, nu zij daar zóó vòòr hem stond, met haar maar tot zich te nemen
en te genieten mooi. In de warme kamer loomde neer de zijging van den nacht; op
de suizende stilte van het huis naderden de uren, waarin hij vroeger zacht ging
omarmen, terugduikend in de koesterende, dekkende onmewaring van het duister.
De vaster verstandelijkheid, het denken aan wat komen zou, morgen, overmorgen,
scheen zich nog wel even in hem te willen rechten.... Maar o, langzaam leien die
gedachten zich gewillig in hem neer... hij zou zich nu toch beteren gaan - kòm...
niet vragen van het leven, wat het hem, bij veel goeds, niét geven kon, haar nemen
zooals zij zich gaf, en zijn dieper denken laten buiten hun samenzijn.... Waren er
niet honderden, duizenden zoo? Mocht hij daàrvoor hen beiden de onduldbaarheid
van de scheiding weer doen doorstaan? Vervloekt, wàt had hij gedaan... was zij
niet altijd lief voor hem geweest? hem voldoende? Zijn mooie gracieuse vrouwtje,
waar hij zoo trotsch op was, waar hij wel stilletjes bij anderen mee geurde... zijn
blanke, liefblanke liefje? moest hij haar weer laten gaàn nu... naar ginds... en alleen
blijven... En dan, straks... als zij wèg was... naar haar verlangen? Nee... nee... god,
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dat kòn-ie niet... hij woù haar nu bij zich houden... zijn leven met haar verlustigen,
rustig doen zijn van gestilden hartstocht, die toch niet te negeeren was, nooit, nooit....
Zij, denkend aan het dreigende buiten, dat
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haar straks tot een afgrijselijke gewilligheid overbluffen zou, tot een toegelachen
koopwaar, waarvoor zij radeloos bang was... zij stond snakkend te wachten wat hij
zou gaan zeggen, één teederheid, één nieuw woordje van liefde, als de vele uit zijn
mond, die haar als gelukkigheden hadden omzongen.... O, zacht door hem te worden
opgenomen, weggetrokken van die angstige gruwelijkheid, zoetjes jaloersch-veilig
tegen hem te worden gehouden met zijn sterke armen, terug naar zijn aangebeden
intimiteit en zich weer klein te maken, zijn vrouwtje hier, hier, in het als van ouders
bekende huis.
‘Fritsie,’ zei ze, ‘ben je te trotsch om 't me te zeggen... nu ik zoo alles verteld heb?
mag 'k nou die ééne vertrouwelijkheid niet van je terug vragen? Of je wel ècht, ècht,
zonder me tevreden was?’
Hij was al op haar toegeloopen, overrompelend, en drong zijn arm òm haar, dicht
en heftig. Hij drukte haar tegen zich en zoende haar mond en haar oogen en wangen,
en een duizeling van weelde vernevelde zwaarzoel zijn klaardere denken. Een
loome wieging wikkelde van de warme nachtstilte zich òm hem, verzwakkend al
den laatsten strammen opstand van zijn lichaam en gedachten.
‘Of 'k naar je verlàngd heb?’ vroeg-ie, van hartstocht licht-schor, nu zóó dicht bij
het begeerde, ‘ja, ja, ik... ik heb vaak naar je verlangd... ik verlang weér naar je...
Loètje, Loètje... 't is laat... 't is nacht... je gaat niet meer naar huis, hoor... je blijft bij
me... o, 'k ben blij dat je gekomen bent, hè Loè? Loè?’
Dòl, als een greep, maar naderend aan wat zij als een deugdelijkheid nièt aan
zich voelde, had zij hem zien komen. Zij voelde opeens hoe hij zijn handen strekte
naar wat zij 't bezit wist van elke mooie vrouw, van elk van die anderen, die anderen,
ginds.... Schrikkelijk-klaar, in een schreeuwend-smartende verkilling, voelde zij hem
tegen zich als een vreemde, tastend, tastend, zonder de streeling, waarom zij in
stilte gebeden had. Zijn bevende geluid voelde zij heeschen in haar naar beveiligende
liefheid snakkende hooren... en plots kermde in haar de benauwenis van een grooter
en zekerder smart, de als een walging aangevoelde begeerlijkheid van haar simpele
lichaam... ogod... was 't dàt... ook bij hèm... mocht zij daàrvoor blijven... zou hij zoò
van haar houden... bij oogenblikken van die walgelijke wildheid, waarvoor zij altijd
terugschrok als een kind, zou hij haar zóó gaan nemen... niet anders dan die ginds,
die vreemde van vanmiddag... ogod, waaròm dan toch... 't was zoo vreemd altijd
van angstigheid, wat de mannen in ze liefhadden, ze had 't nooit goed zich in kunnen
denken, waarom ze loerden, op je àf kwamen, om te grijpen wat je zelf niet als
begeerlijkheid wist....
Er perste een klemming in haar keel tot schreeuwen, tot zich lòsrukken uit dat
grijpen, maar het was of hij haar als een moordenaar dood zou drukken in zijn
bevend hevige omhelzen.
‘Frits!’ zei ze dof, met haar mond tegen zijn dempende kleeren gedrongen, ‘Frits...
neé... o god... zoo nièt... o, neé... wat doe je wìld... wat doe je krankzinnig!’...
Hij hield haar dicht tegen zich geklemd, bleef paaiend kussen haar mond en
wangen, streelde de lijnen van haar lichaam als een verrukkelijk-dichtbije
weelderigheid.
‘Loetje,’ fluisterde-ie schor, ‘Loetje... hè, Loetje... de nacht zal mooi zijn voor ons...
zullen we weer lief wezen met elkaar... willen we weer zoo saamzijn als vroeger?
jà... jà... ìk heb me vergìst... Loètje... je hebt gelijk... ik had 't niet moeten doen...
Loetje... je moet 't me vergeven... je moet weer lief tegen me wezen... wìl je wel?
wil je wel zoete meisje?’
Als een broos weeldeding bleef hij haar paaien en omtasten met aanhalerig, in
begeerte bedachte vlei-woordjes, maar de koortsige siddering van zijn geluid voelde
zij, als van een vijand, vlijmen in haar ooren; het was of zij opeens voor zijn zoo
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grootlijkende lichaam, dat haar leek te zullen verwurgen in het grijpen, kinderlijk
bang was, als had zij 't in haar leven nooit nog beroerd.
‘Nee!’ riep ze, zich loswringend, ‘nee, geen nacht... nee... o god nee... geen nàcht
alleen... ik wil niet... o neé... zoo niet... zoo niet... laat me los... met jou nièt...’
‘Hè?’ zei ie, opschrikkend van haar ver-
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weer, ‘wìl je niet?...? Loetje... zoete meisje... zoete vrouwtje... wìl je nièt... kòm
nou....’
Met een angstigen schok scheurde zij zich van hem los en stond, bleek, met
wild-wijde oogen, als een voor ongeluk beangste, hijgend vóór hem.
Toen, met de handen voor haar oogen, begon zij stem brokkelend te snikken,
zachtwankel achteruitloopend.
‘O, god... nee... neé... zoo niet... zóó nièt... dan wìl 'k nièt... met jou kàn 'k niet
zoo... nee... o Frits... o god wat gemeen... wat in-gemeen... wat walgelijk... ik ziè 't
wel... jà... ik zìè 't nou wel... o god...’
Met een òpschrikkenden ruk was haar vogelig-donzen warmte wèggegleden uit
zijn handen. Een verkillenden neerslag daarvan in zijn brandende leden, stond hij
voor haar, verward-links, de leege armen slaphangend langs zijn lijf.
‘Wat...’ zei-ie stamelend, ‘wat is 't nou... wat wil je niet....’
Zij had zich op de lippen gebeten om de in haar opengebroken snikking niet uit
te schreien; een kropping van verstommender wee drong zich in haar hoofd en keel,
bij 't huiverend aanvoelen van het teruggaan zonder klàgen nu, zonder de
vertrouwelijkheid, waarmee zij nog gekomen was.
‘Nee’. zei ze doodsbleek, ‘nìks... nìks... d'r is nìks....’
‘Ga je weg?’ vroeg-ie vooruitloopend, ‘Loè... Loè... waarom kwam je dan hièr...
nièt om bij me te zijn? maar gòd... wat wìl je dan... wat woù je dan... blijf je nou
niet...? bij je màn?’
Zij zag hem weer naderen, met zijn fleemend-willenden greep, de flikkering van
zijn oogen, zijn bedelen om dàt... dat vreeselijke, dat ze mee had gebracht bij 't mèt
hem gaan, dat zij bij zich gedragen had al dien tijd en hem 't had doen nemen, vijf
jaar lang, dàt dus alleen, naàkt, rauw, zonder de alles wijdende omademing, die zij
zich gedacht had als het kleine geluk, waarvoor zij zoo biddend dankbaar, elken
dag, geweest was.
En zij liep verder naar de deur, met krampig-trekkenden mond, vechtend tegen
het schreien... o god. neé... noù mocht hij 't niet meer zien... noù niet meer... noù
maar terug... naar ginds... zich, als met gesloten oogen, om de walging niet te zien,
lachend te geven aan dien ander... het moèst nu wel... bij die een poosje... en weer
's bij een nieuwe... tot die genoeg van haar hebben zou... haar weg zou sturen... ze
zou wel wennen aan de rustpoozen... wel niet altijd blijven dènken aan 't komende
weggaan...
Zij had de deurknop in de hand.
‘Adieu’, zei ze, een korten schok van snikken haastig dempend met weer gesloten
mond.
Hij zweeg, bleef staan. Hij zag haar rankheid weggaan door de deuropening,
voelde als met zieke sidderingen haar bewegen over 't portaal, hoorde haar matte
schreden over de trappen, zachter, zachter... dan een klap van de deur.
Ze was weg.
De stilte, wijd, was weer de kamer binnen gegolfd.
Maar ze suisde als kwaadaardige vlagen nu, ze omwoelde lawaaiend zijn ooren;
een marteling kolkte er in rond en omgreep hem, treiterend en als met scherpe
nagels woelend in zijn hersenen.
Met beide handen greep hij naar zijn hoofd, dof wijdoogend naar 't verbeelden,
waar hij haar gaan zag, daàr, daàr... wèg... de deur uit... de straat over... voor goèd...
voor altijd, naar de anderen, die haar nu nemen zouden, die haar nu zouden kussen
en liefheden zeggen, weken en maanden lang, zijn vrouw toch, zijn Loetje....
O, gòd, gòd... wat 'n schaamte... zoo als een kwajongen te hebben gedaan, niet
een oogenblik 't leelijkste te hebben kunnen bedwingen... hij, die stèrk wou zijn...
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die zijn leven mooier en vaster hadt willen maken.., haàr de minste had gedacht,
zoo stellig, zoo twijfelloos stellig...
Met een bons, om zich pijn te doen, smakte hij zijn zware lichaam in een stoel en
grinnikte van wanhoopspijn zijn hooge, rauwe, weenlooze geluidjes door de
grimmig-vijandige, martelende stilte van zijn warme nachtkamer.
A'dam, Februari 1907.
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Toewijding
door Frans Hulleman.
(Vervolg.)
III.
Dinsdagavond ging Agnes weêr naar Amsterdam. Den volgenden ochtend moest
zij, tegen negen uur, in de school present zijn.
Langs de derde-klas-wagens gaande, om een niet volrookerig coupé te kiezen,
- in voor dames bestemde wagens reisde zij bij voorkeur niet graag, - liep Agnes
rakelings langs den postcommies van Steenderen, die ook naar Amsterdam zoû
gaan. Agnes, de wagens één voor één inkijkend, merkte hem niet op, die stil staan
bleef en haar nakeek. Toen, terugloopend, stond ze in-eens vlak voor van
Steenderen, die van ‘wel toevallig en óók naar Amsterdam’ sprak.
Zij lachte maar zoo'n beetje en plaatste haar reistaschje op de zitbank van een
wagen, waarin een mannetje zat, dat zich zoo klein mogelijk verfrommeld had
opgepakt in den hoek en wiens oogen eerst het gele reistaschje, tegenover hem,
monsterden en toen de juffrouw bespiedden, die buiten met een mijnheer te praten
stond.
Daarna stapte Agnes den wagen in, zei ‘goeienavond’ en achter haar kwam ook
de postcommies binnen, die haar terloops verzekerde, dat ook hij doorgaans derde
klas reisde, omdat in de tweede klas het publiek ‘zeer gemêleerd’ was en de eerste
klas hem ‘om pecuniaire redenen niet convenieerde.’
Agnes vermoedde dat dit maar 'n praatje was en zoû, als straks de kaartjes geknipt
werden, opletten of mijnheer van Steenderen niet een tweede-klas-biljet zoû toonen.
Het was 'n foef, om in dezelfde coupé te zitten en zij was wat blij, dat tegenover
haar iemand zat, blijkbaar 'n oud mannetje.
Agnes zag het eerst z'n oogen. Die stonden wijd open en waren zwart en
knikkerrond. Hij keek van onder zijn zwartglimmende petklep haar onverschrokken
aan. En toen Agnes vrij en rustig terugkeek, frommelde de ander zijn hand uit de
zak van z'n jekker, bracht die aan de petklep en gromde toen uit ruige keel een
‘goeien-avond’ terug.
Van Steenderen zat op dezelfde bank, waar het oude mannetje zat, echter zoo,
dat er nog een plaats tusschen hem en den ander open bleef.
Toen kwam de conducteur en knipte de kaartjes.
Ik heb nog plaats in de tweede, zei de knipper, toen hij het kaartje van den
postcommies in handen had en knipte.
Als je er niets tegen hebt, blijf ik hier zitten, sprak van Steenderen.
Dan blijft u hier zitten. Ik heb anders nog vol-op plaats in de twéede. En hij bonsde
de coupé-deur dicht.
Agnes klemde de lippen op elkaâr om niet te lachen. Hij was er fijn ingevlogen.
Maar dat was nog niet genoeg! Z'n straf zoû hij dubbel en dwars ondergaan. En ze
wilde hem vragen of hij om ‘pecuniaire redenen’ met een twééde-klasbiljet in de
derde reisde, maar toch deed zij dit niet. Waarom zoû zij iets onaangenaams zeggen?
Hij moest zelf weten wat hij deed. Misschien is-i verliefd, dacht ze brutaal. Dat kan
wat moois worden! Ze vond hem nog bleeker dan eergisterenavond.
Moet u morgen of overmorgen de jeugd alweêr onderwijzen, informeerde van
Steenderen, kwasi in twijfel.
Morgenochtend. Anders zoû ik nog wel 'n dag hier blijven, verzekerde Agnes,
hem aankijkend en vragend: heeft u ook morgen dienst?
Ja, heláás. En nog wel zéer vroeg. Acht uur zit ik alweer aan m'n Hugues-toestel.
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Aan welk toestel zegt u?
Aan m'n Hugues-toestel. U moet 's bij ons 'n kijkje komen nemen. 't Is heel
intéressant voor u, om 'n telegraafkantoor van binnen eens te zien.
Waarom is dat zoo intéressant? Overal toestellen... en klerken en commiezen en
dan maar seinen, vooruit jonges! punt - streep - punt - streep en plakken,
verschrikkelijk veel plakken, zoû 'k zoo meenen... 'k weet nog, dat toen ik 'n kind
was van 'n jaar of acht, onze buurman, die telegrafist
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was, van die ronde papierrolletjes voor me meêbracht en die deden dienst voor
serpentines in de tuin... over de boomen heen... pràchtig!...
Het oude mannetje moest grijnslachen en hij deed dat met tot in z'n wangen
groevende lippen, zoo, dat z'n gezicht een mombakkes geleek.
De postcommies spotte galmend: ‘Wie selig, wie selig, ein Kind noch zu sein!’
Maar hij vond toch dat juffrouw Dekker 'n beetje oppervlakkig oordeelde, ‘plakken’
was één van de vele werkzaamheden, ‘seinen’ was ook één van de vele
werkzaamheden, maar dan kwam er nog wel iets anders kijken!
De trein was al in beweging, toen Agnes er rond voor uit-kwam, dat zij de
geografische kennis van de postambtenaren niet onderschatte en dadelijk hierna,
informeerde zij of 't wáár was, dat er zoo'n schrikkelijke afstand bestond tusschen
commiezen en klerken. Of 't wáár was, dat 'n commies met vijftien honderd gulden
tractement neêrzag op 'n klerk van acht honderd?
Als de klerk klein van gestalte is en de commies van buitengewone lengte dan
wèl, schertste deftig zeggend van Steenderen.
Door het wagengeraas moest van Steenderen zijn gezegde herhalen, want Agnes
had 't niet verstaan, noch begrepen. En hij sprak luider en duidelijker zijn geestig
antwoord nog eens uit.
Wat is u toch buitengewoon geestig, jokte Agnes met een gewichtig gezicht. En
onmiddellijk erna: ik geef anders niet veel om woordspelingen, 't is zoo'n goedkoop
vernuft, vindt u niet? Bij ons op school is 'n meester, die is er sterk in! Maar we
vinden 'm allemaal tòch flauw! En hij vindt zich-zelf 'n buitengewone geest. Maar
wij vinden 'm allemaal tòch flauw! Wel vernuftig soms, maar niet gééstig!
De postcommies zat lijdelijk te luisteren en te kijken alsof er iemand in z'n
onmiddellijke nabijheid opgehangen werd. Z'n buurman keek scheef en scheel naar
hem heen, rekte zich toen wat uit en zei ter zijde, lachend: ‘hèhèhèhè, de froùwe
binne glad, hè vader! 't Is er één uit Alkmaar, zei-i trots, is 't niet?’
Het werd onverwacht dol-gezellig in den wagen. Agnes knikte hem toe, dat ze er
één uit Alkmaar was. Toen weêr de ander: je bent 'n kind van Dekker. Je mot maar
's ân je moeder vertellen dat je Klaas Kluyver heb gesproken. Kláás Kluyver! M'n
dochter die hèt bij jullie gediend!
Dat is dan zeker héél lang geleden, riep Agnes terug,
Vóór dat u op de wereld kwam, wees de ander aan.
Zóo. Ik zal 't aan m'n moeder zeggen, beloofde Agnes.
Dan mot je d'r zeggen dat ik nou nachtwaker ben. In Amsterdam.
Ik belóóf 't je.
In wèlke buurt?
In de buurt van de Bosboom Toussántstraat.
Levert dat nog-al 'n goed weekgeld op, informeerde Agnes.
Och... van de één heb ik twintig centen en van de ander heb ik 'n kwartje en van
die weêr 'n schelling in de wéék... alles bij mekaar maak 'k 'n gulden of acht. Maar
daar mot ik ook van 's avonds tien tot 's morgens zes uur voor bij de weg zijn! Ja,
vroéger had ik 't 'n heeleboel beter. Toen had ik 'n kleedenklopperij. Maar nou spreek
ik van dertig, wat-zeg-ik? vijf en dertig jaar geleden. En toen sneê 't mes van twee
kanten, want toen had ik m'n pont óók nog. Weet u waar nou 't Koekjesbruggetje
is?
Jawèl. Over de Nassaukade.
Juustemènt. Daar had ik m'n pònt. Dat hiette toen nog niet Nassaukade, maar
dat was toen nog Pestsloot, oftewel Buitensingel!
Dus op de plaats waar nú 't Koekjesbruggetje is, daar ging jij met je pont heen
en weêr?
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Daar ging ik met m'n pont heen en weêr.
En moest je veel pacht aan de stad betalen?
In de eerste twee jaren niet. De eerste jaren en negen maanden hè 'k de pont
voor vijftig gulden gehad. In 't jáár. Dat was 'n schijntje, as u nagaat dat de pont me
in die tijd, 'n goeie twee duizend gulden in 't jaar opbracht. Maar toen m'n pacht om
was, toen is de kanker d'r in gekommen. Toen is 't bij opbod gegaan op 't stadhuis.
Oo, dat is me 'n geschiedenis geweest! Mot je weten...
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ze gaane met 't opbiejen tot vier honderd en vijftig gulden toe. En toen zeit de
makelaar, die zeit, ik leg er nog vijf honderd gulden boven-óp. Ik zeg: ‘míjn!’ Dat
was negen honderd en vijftig gulden. Toen had ik dus de pont gepacht voor negen
hónderd en víjftig gulden! Maar goed-en-wel, ik most m'n handteekening zetten,
zeker wel 'n keer of drie, en ze zouen me de papieren thuis sturen. Toen krijg ik...
'n dag of drie later... 'n boodschap van 't stadhuis... om op die en die dag zóó-en-zóó
laat bij de wethouder te komme. Ik zeg tegen m'n vrouw, wat mot dàt nou? Affijn ik
ga er heen en ik kom bij de wethouder en die zeit tegen me: Kluyver, zeit-i, jij heb
de pont over de Buitensingel gepacht voor negen honderd en vijftig gulden. Ik zeg:
jawel Edelachtbare. Toen zeit-i: ga zitten Kluyver, naar aanleiding daarvan woû ik
je's gesproken hebben. En ik ging zitten. Ik zie 'm nog voor me: 'n knappe rijzige
figuur met van die witte bakkebaardjes. Toen zeit-i, kijk 's, Kluyver, we hebben 'n
brief gekregen van 'n zekere Polderman en die biedt ons voor de pont over de
Buitensingel: ‘Vijf en twintig honderd gulden in 't jáár!’ Ik zeg, Edelachtbare, zeg ik,
mag ik u eve opmerkzaam maken dat de pont over de Buitensingel oftewel Pestsloot,
verlejen week door mijn gepacht is voor negen honderd en vijftig gulden, dat ik vijf
en twintig gulden op die eigeste dag voor 't plokkie heb betaald, zèg ik, dat ik drie
maal m'n naam heb motte teekenen, as dat ik er niet meer van àf kon, dus, dat 't
me, as 'n dakpan op m'n kop viel, zeg ik, dat de Gemeente toestond die mijnheer
Polderman nog ân bod te laten komme. Ja, had ik gelijk of niet?
Ja natuurlijk, stemde Agnes volkomen in. De postcommies bladderde het ‘Groene
Weekblad’ uit, deed alsof hij las, maar luisterde. En wat kon de wethouder daar nog
op zeggen, vroeg Agnes.
Mot u hoore! Ik vervéél u toch niet?
Heelemaal niet hoor, ik vind 't juist van beláng, wat je me vertelt. Als je die mijnheer
naast je, maar niet hindert.
Wat zègt u?
Ik zeg: als je die mijnheer, die naast je zit, maar niet hindert.
De nachtwaker keek terzij naar den lezenden mijnheer en riep toen in de richting
van diens linkeroor, eenigszins in bedreigenden toon: ‘Heb u soms last van me
mijnheer?’ Maar toen dat gelukkig niet het geval was, zette hij z'n verhaal verder
voort:
Waar was ik nou? O jà. Ik zèg, dat 't me as 'n dakpan op me kop viel, zeg ik, dat
de Gemeente toestond die mijnheer Polderman nog ân bod te laten komme. Mot u
goed hoore wat-i toen zei. Toen zeit-i: Kluyver, in de eerste plaas mot ik je wel
verzoeken, wat meer parlementèr te wezen. Ik zeg, hoe dat, Edelachtbare, heb ik
dan wat onparlementèrs gezeid, zeg 'k. Niet bij m'n wééten, zeg 'k. En toen kwam-i
los. O, 't was zoo'n gare rakkert! Dákpannen, zeit-i, mot je boven op de daken laten
zitten. Dàt in de eerste plaas. In de tweede plaas heeft 'n fatsoenlijk man als jij, voor
mij geen kòp, maar 'n hóófd! Begrepen? Ik zeg, Edelachtbare, begrépen heb ik 't
zeker en ik zal uw aanmaning gewisselijk gestand doen, - da's erreg parlementèr
vat u? dat had ik uit 'n belastingpapier - maar zeg ik, weet u wel dat 'n schilder, 'n
kùnstschilder, nooit van iemand's hoofd, maar 't altijd over iemands' kop heeft? Toen
zeit-i, Kluyver, ik spreek niet tegen 'n schilder, maar tegen 'n pachter van 'n pont.
En mèt zette-n-i 'n paar óógen op, asof-i me d'r meê woû doorbóóren.... o o o o o,
wat 'n óóge! En ik hield m'n mond maar hè. Toen zeit-i, en nou Spass bei Seite!
Verstáát u dat?
Zeg 't nòg eens, vroeg Agnes.
Spáász bai Saite! Verstaat u dàt?
Ik méén van wel. Alle malligheid op 'n stokje, bedoelde-n-i. Ja. Jà. Asof-i zeggen
woû: geen grappies meer. Uit!
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Ja-ja. En heb je de pont toen toch voor negen honderd vijftig gekregen?
Kan je begrijpen!
Maar je was toch in je rècht, sprak Agnes. sterk en ferm.
O, daar doe je zooveel meê! Met rècht! Ik was in m'n recht, natuurlijk was ik in
m'n rècht, maar wat gééft dat? Je trekt toch an 't kortste end. Kort en goed, zeit-i,
we mágge de Gemeente geen schade berokkenen van vijftien honderd en vijftig
gulden.
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Ik geef je twee dagen bedenktijd, doe er je voordeel meê. Ik zeg, Edelachtbare, zeg
ik, weet u wel wat de pont mijn in 't jaar opbrengt? Daar heb ik niet meê te maken
en je weet ook wel dat 't verkeer in die buurt drukker wordt en dat was dit en dat
was dat.... wij magge de Gemeente geen schade berokkenen zeit-i, ik geef je twee
dagen bedenktijd en zie je d'r van àf, dan verpacht ik de pont aan mijnheer
Polderman. Nou toen heb ik er met m'n vrouw over gedillebereerd en wat moest ik
doen? 'n Halleve botram is toch nog altijd beter dan geen botram. Ik zeg aan den
avond van den dag, voordat ik naar 't Stadhuis most, tegen m'n vrouw: Mina, kom
'r 's bij me. Wàt mot ik doen, zeg ik, zeg jìj 't. Toen zeit ze: neem 'm nog voor 'n jaar,
dan kenne we verder zien. Ik zeg: néé. En ze wist wel: me ja was me já en me nee
was me néé. Toen zeit ze: Klaas, al halen we maar zes gulden in de week van 't
pontje, je màg niet weigeren! Ik zeg: nee en nog 's: néé. De Gemeente stoot me n't
brood uit m'n mond, daar mot en daar zàl ik voor zwichten. Maar wat ik die nacht
gelejen en gestrejen heb! 'k Heb geen oog toegedaan. 'k Ben midden in de nacht
opgestaan, 'k ben naar m'n pont toegegaan en ik heb met 'm gesproken, alsof 't 'n
kammeraad van me was. Gék, as je d'r nou an terugdenkt. Maar ik was an 'm
gehecht, begrijpt u? Elleke morgen kwammen me jóngens van m'n botram
mee-eten....
Kinderen van je? vroeg Agnes.
Dat waren m'n kinderen, zal ik maar zeggen, en dat was toch zoo'n aardig volkje
hè?
Hoeveel kinderen?
Hoevéél? Wel 'n véértig. Soms wel vijftig! Dan kwamme ze ângevlogen, altijd krek
op tijd, om zeven uur....
Maar je hadt toch geen véértig kinderen, onderbrak Agnes, in verbazing naar den
nachtwaker kijkend, die nee-te-schudden zat. Je verstáat me niet. Dat waren m'n
vogeltjes, m'n mósse? Aardig goedje, maar brutaal, brutáál......!
En heb je de pont tòch gehuurd?
Hij knikte, ja. Hij had de pont dan maar weêr gepacht, maar 't was 'm slecht, 't
was 'm bitter slecht gegaan. 'k Heb er geen zes gulden uit kenne halen. Vier! 'k Was
blij, dat ik de aanzegging kreeg, as dat de stad er 'n brug ging bouwen. En die brùg
was 't Koekjesbruggetje. Dat heb ik nog gedóópt. Verveel ik u niet? Zoû ik hier
meneer niet hinderen? Hij léést!
Mijnheer heeft immers gezegd dat je 'm niet hindert, dus vertel gerust verder. En
mij verveel je niet hoor. Leeft je vrouw nog?
Nee.
Ben je nou heelemaal alléén?
'k Heb nog 'n zóón.
Wonen jullie met z'n tweeën?
Kan je begrijpen! Meneer ziet laag op z'n vader neêr, omdat die nachtwaker is.
Hij verdient 'n heele hoop geld, hij is diamantslijper, maar daar kenne ook andere
tijën in komme. Maar begrijpt u dat nou juffrouw van 'n eigen kind? 'n Kind dat z'n
vader niet wil kennen, omdat die nachtwaker is? 'n Slèchte aard zit 'r in. 't Is hard
voor 'n vader, as-i dat van z'n eigen kind zeggen mot. O, 't is zoo hárd!
Maar oordeel je nou niet 'n beetje hardvochtig over 'm? vroeg Agnes.
Nee, juffrouw. 'n Slèchte aard zit 'r in. Da's heelemaal niet hardvochtig van me.
As 'n kind van z'n eigen vader durft zeggen, dat ìs me vader niet, da's 'n óómzegger
van me, is dat slecht of niet?
Zij zweeg. Van Steenderen had z'n krant dichtgevouwen en keek naar haar. Zij
lette daar niet op. De nachtwaker keek naar buiten, de holle duisternis in. Toen
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wendde zij langzaam het hoofd terzij en zag recht in de oogen van den postcommies,
die zijn krant in de hand ophief, of ze misschien ervan gebruik wilde maken?
Nee, dank u, knikte ze kort en keek weêr voor zich. Het bleef stil. Het gesprek
leek uit. Maar Van Steenderen boog zich wat naar voren, om aan juffrouw Dekker
te vertellen, dat er iets heel aardigs in de Groene stond, n.l. dit: Koningin Elizabeth
van Engeland, die heeft destijds het dragen van dameshoeden absoluut verboden!
Engelsche dames droegen in dien tijd Spáánsche mannenhoeden met veeren en
preciosa! Hier in Holland, dat zal u waarschijnlijk bekend zijn, droegen de mannen
hooge platte hoeden....
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't Was haar niet bekend. Ze vond het machtig interessant, jokte ze in gedachten.
En ze keek alweêr naar den nachtwaker, die naar z'n buurman luisterde, sterk
neus-snuivend, als werd hij door dit tochtige gesprek schrikkelijk verkouden in-eens.
Toen haalde Kluyver 'n bloed-rooie zakdoek in het gore licht, dat in den dreunenden
wagen gelig zeurde, en snoot zoo onbedaarlijk zwaar en lang z'n neus, dat er geen
verstaanbaar gepraat mogelijk was en Agnes naar buiten keek, haar hevigen lachlust
bedwingend. Maar eindelijk borg de snuiter z'n rooie doekprop kalmpjes weg, zette
z'n verhaal weêr voort, wáárom het Koekjesbruggetje door hem zóó was gedoopt.
Dan moet u wéten... 'n paar dagen vóór dat de brug voor 't verkeer zoû worden
opengesteld, toen komt 'r 's avonds 'n agent, - Koek hiette die, - en roept me van
de overkant toe: ‘hèi, Kluyver, zet me nog effetjes over!’ Nou had ik m'n pont al
dwars ân de kaai vastgeleit en 't was me vàst principipe: na elleven haal ik geen
sterreveling meer over. Ik zei u immers al: me ja was me já en me nee was me néé.
Toen zeit diezelfde Koek, Kluyver, zeit-i, as je me niet óverhaalt, dan klim ik over
de schutting en tippel over de brug. An beide kanten van de brug stingen nog
schuttingen, vat-u? 'k Zeg: doe wat je niet laten ken, Koek. En waaráchtig hij klimt
de eene schutting over, hij tippelt over de brug en daar staat-i me ineens voor me
snuit! 'k Zeg: Koek, zeg ik, dat heb je n'm netjes gelapt. Maar je straf zal je niet
ontgaan. Ik dóóp de brug naar joù! Toen zeit-i, as je dat doet Kluyver, dan daag ik
jou voor 't gerecht! 'k Zeg, dat staat je vrij, maar ik dóóp de brug naar jóu! En toen
heb ik die eigeste avond 'n potje rooie méénie gemaakt en op de schutting met
kokkers van letters geschilderd: Deze brug is gedóópt: Koekjesbrug. En toen 's
morreges, - néé nou mot je niet láchen, - àl de schoolkinderen dat in de gaten kregen,
toen kraaiden ze allemaal: De Koékjesbrúg! De Koékjesbrug! O, wat heb ik daar 'n
lol van gehad. En in 'n wip was 't in die buurt bekend.
Agnes lachte hartelijk. Van Steenderen hinnikte van 't lachen. Kluyver had weer
de grijns in z'n mombakkes.
En wat heeft de schooier gedáán? Hij hèt me voor 't Gerecht gedaagd. Ja
waarachtig. Hij hèt me voor 't Gerecht gedaagd. En ik ben verschenen. Klaas
Kluyver? 'k Zeg: jawel Edelgestrenge. Oud? 'k Zeg zoo-en-zoo oud Edelgestrenge.
Geboren? 'k Zeg: jawel Edelgestrenge: gebóren. Geboren te Alkmaar zeg ik. Kluyver,
zeit-i, - 't was wat je noemt 'n liève man, - waarom heb je de pont naar de agent
Koek gedoopt? 'k Zeg Edelgestrenge! Omdat, zeg ik, deze agent Koek, die zelf de
orde moet bewaren en voorstaan, zèllef de orde niet is nagekomen. En ik vertelde
'm alles van die klimpartij. 'k Zeg: Edelgestrenge! en mag ik u nou éen vraag doen?
Toen zeit-i, zeker Kluyver, die wordt je toegestaan. 'k Zeg: weet u dan wel, waarom
of de Ravenbrug zoo hiet? Toen zeit-i, nee Kluyver, dat weet ik niet. 'k Zeg, nou
Edelgestrenge, omdat, toen de brug bijkans klaar was, - 't was smoorheet die dag,
- er 'n raaf op de brug kwam zitten en toen sloegen de werklui d'rlui handen in mekaar
en toen zeien ze: heeregut, 'n rááf!! 'k Zeg: Edelgestrenge, weet u wel, waarom 't
Melkmeisjesbruggetje zoo hiet? Toen zeit-i - 't was 'n leeperd! - nou ja, zeit-i, daar
is zeker 'n meid met melk over heen getippeld....
En je bent natuurlijk vrijgesproken, vermoedde Agnes.
Ik ben vrijgesproken. En Koek mot 'n leelijke schrobbeering hebben gehad, heb
ik achteraf gehoord.
Die had-i verdiend, vond weêr de ander.
O zoo.
In Amsterdam stapte het drie-tal uit en toen Agnes op het Stationsplein liep, met
aan de linkerzijde Van Steenderen en rechts den nachtwaker, zei ze, hier op 't plein
afscheid te moeten nemen, want dat dáár de tram áánkwam, die zij juist moest
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hebben.... En met 'n vluggen vroolijken groet tot afscheid, repte zij zich met
fladderende rokken naar den tram.

IV.
De volgende dagen gaf Agnes zich met nieuwe werkkracht aan haar taak in school
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en zoû zeker spoedig haar ontmoeting met van Steenderen vergeten zijn, als zij
niet, op een middag, van school thuiskomende, in haar kamer, een met bloemen
gevulde vaas op tafel staan zag, met een kaartje ernaast: Frits van Steenderen. Het
waren roodgevlamde oranje tulpen, witte seringen, rose rozen. Hoe komt die man
op 't idee mij bloemen te sturen, vroeg zij zich af. Met z'n kaartje: Frits van
Steenderen. Zij hield dit in de hand en keek erop neêr, lezende: Johannes
Verhulststraat 317. Buiten joelde het juich-geluid van de kinderen, die uit school, in
het zonnige licht, geweldig tierden. Twee dreumessen, meisjes van zes en zeven
jaar, gingen gearmd, aan de overzijde der straat, voorbij, keken op naar het raam,
waarachter ‘de juffrouw’ stond, lachten verlegen en knikten.
Dàg, knikte Agnes weêrom met het kaartje in de hand. De kinderen bleven lachend
kijken en knikken, tot Agnes haar raam opschoof en hen wenkte boven te komen.
Kòm dan, wenkte ze nog eens, toen het twee-tal aarzelend treuzelde en niet wist
wàt te doen.
Agnes was al bij de trap en trok aan het touw de huisdeur open.
Daar kwamen ze de trap op en bleven op de vloermat stilletjes staan. De juffrouw
was in de kamer, de deur was wijd-open.... Ze durfden niet naar binnen toe. Maar
daar was ‘de juffrouw’ al. Met uitgestrekte ármen pakte Agnes aan elke hand een
kinderhand, hurkte op haar knieën, zoodat ze kleiner was dan de twee durfnietjes
en deed met guitig gezicht als een kind. En wie is de kleinste van ons drieën? Uúú;
wezen de kinderen. Agnes richtte zich wat op. En wie is nu de kleinste van ons
drieën?
Zij, wees Stientje naar Annie; 't scheelt zoo'n stukkie! O juffrouw, de poes springt
op tafel, màg dat?
Ja, dat màg. Is poes bij mij in de kamer? En Agnes richtte zich op, ging naar de
tafel, de kinderen achter haar aan.
Juffrouw wat 'n mooie bloemen zijn dàt! Wat 'n prachtig vaasie.... Stientje puntte
de lippen en maakte een fluitend geluidje als hevige bewondering. Annie keek
bedeesd naar de witte seringen.
Kijk, zei Agnes, het vaasje tusschen de vingers nemende, terwijl zij op de kanapee
zitten ging, met vlak voor zich de beide kinderen, kijk Stien, dit zijn....?
Tullepen. Die bènne uit 't Vóndelpark.
Mispoes. Ze zijn niet uit 't Vondelpark?
Waar kommen ze dan vandaan juffrouw?
Uit de omstreken van Haarlem. De bloemen in 't Vondelpark mag je immers niet
plukken kind!
O nee juffrouw?
Nee Stien, pas op, dat je dat nóóit doet, want dan krijg je vrééselijke straf!
Van wie, van de boschkip?
Ja. Als dìe ziet, dat je bloemen zoû afsnijden of zoû plukken, dan pakt-i je beet
en dan geeft-i je aan 'n agent en die stopt je in 'n donker hok en of je al roept en
huilt, och mijnheer, ik woû zoo graag naar me moèder toe, ik belóóf u, dat ik geen
tulp, geen roos, geen grassprietje meer plukken zal.....
Agnes bootste verdrietig, huilerig stemgeluid na en de kinderen luisterden, keken
met groote oogen, en Annie ademde stilletjes door een als open-gebroken mondje.
Hè juffrouw, vertelt u nog 's van die drie jongens, die ieder een perzik kregen en
wat toe de eene jongen met z'n perzik deed en wat toe de andere jongen met z'n
perzik deed... hè juffrouw, vertelt u dat nòg 's. Annie kèn 't niet, niewaar Annie?
Annie knikte van neen, dat kende ze nog niet. Wel van klein Duimpie. En van
Roodkappie!
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Hoû je nou toch stil, vermaande Sientje moederlijk, de juffrouw zal vertellen.
Roodkappie, wie ken dàt nou niet? Ze schouderschokte als teeken van min-achting
voor dat soort sprookjes. Nee, dat van die drie jongens met die perzik....!
De kinderen stonden tegenover elkander met tusschen hen in Agnes' schoot. En
Agnes zoû vertellen van de drie jongens met de perzik:
Er was eens een boer en die had drie zonen. En die boer, die gaf aan ieder van
z'n zonen een prachtige appel. 'n Appel zoo mooi en zoo heerlijk en zoo groot als,.
m'n vuist.
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En Agnes toonde haar gevuiste hand.
En 's ávonds, toen vroeg de vader aan ieder, wat ze met de appel hadden gedaan.
Toen zei de jongste: ik heb m'n appel lekker opgegeten en de pitten heb ik
weggegooid. Toen vroeg de vader aan de tweede zoon: en jij, Pieter, wat heb jìj
met je appel gedaan? Toen zei Pieter, ik heb m'n appel verkòcht vader.... en ik heb
voor 't gèld.... knikkers gekocht, want ik heb veel liever 'n zak vol knikkers dan één
appel! En toen vroeg de vader aan de derde zoon: en jij Hendrik, wat heb jij met de
appel gedaan? Toen zei Hendrik.... ìk heb m'n appel aan 't kind van onzen buurman
gegeven. En waarom heb je die appel weggegeven? vroeg toen de vader met hééle
groote oogen, want hij kon maar niet begrijpen, waarom of Hendrik z'n appel niet
had opgegeten. Toen zei Hendrik, vader, ik heb m'n appel weggegeven, omdat het
kindje erg ziek is en erge koorts heeft en.... 't Kindje wilde m'n appel niet aannemen,
maar ik heb de appel toen op het bed gelegd... en ben stilletjes weggegaan. En wat
zoû jij met de appel gedaan hebben, Annie?
Die zei toen met 'n teêr stemmetje: ‘ik had 'm ân Stien gegeven!’.
Agnes zag met groote innigheid naar de beide kinderen. Zij sprak er nu van, dat
Stien en Annie gauw naar huis moesten loopen, want anders zoû moeder denken:
‘waar zitten die kinderen toch...?’ En Agnes gaf elk kind een hand-vol bloemen uit
de vaas, die op tafel stond, zoodat er luttel rozen en enkele seringen in bleven
geuren.
's Avonds schreef zij in kloek, stevig handschrift aan den heer Van Steenderen
een briefje. In de eerste plaats bedankte zij hem wel voor de toezending der mooie
bloemen en voor de fraaie vaas. Maar in de tweede plaats moest zij eerlijk bekennen,
dat de eigenlijke bedoeling van dit teêre geschenk haar totaal ontging. Hier rustte
de pen en keek en luisterde zij naar het knetterend spiritusvlammetje. Hè, wat zal
ik nu verder schrijven, wat maakt die man het me lastig, klaagde ze, de oogleden
sluitend en denkend. Grijsblauwe oogen had-i. Hij was natuurlijk verliefd of deed
maar zoo. En zìj... zij was heelemaal niet verliefd. Ze was nog nooit verliefd geweest.
Nog nóóit! Ze opende de oogleden en staarde naar de vaas, die op den zwarthouten
schoorsteen prijkte. 't Was heel goed wat ze geschreven had, dat de eigenlijke
bedoeling van dit teêre geschenk haar totaal ontging. Maar eigenlijk ontgaat de
bedoeling me niet, dacht ze, want ik weet, dat-i verliefd is. En nog wel op mij! Ze
rees even van haar stoel op, bekeek snel haar beeltenis in den spiegel boven den
schoorsteen en kuchte voornaam: hum, hum! Hierna ging Agnes weêr zitten, besloot
haar briefje met: hoogachtend en haar naam. Dienzelfden avond bracht ze dit
antwoord weg naar de brievenbus.
Vandaag Zaterdag, zei ze, den volgenden ochtend in haar kamer ontbijtend. Als
't mooi weêr blijft, ga ik vanmiddag eens een ferme wandeling maken. Misschien
ging Dien Sanders wel meê. En Dien Sanders, onderwijzeres in dezelfde school,
wilde wel meê, zoû Agnes dan om twee uur van huis afhalen.
Er woei een zoele lente-wind door de lucht toen Agnes en Dien naast elkander
liepen, van plan door het Vondelpark te gaan, dan den Amstelveenschen weg te
kiezen, om zoo door de Kalfjeslaan, aan het Kalfje met één der naar Amsterdam
stoomende booten terug te keeren.
Dien Sanders was een weinigje kleiner, maar veel schraler dan Agnes. Dien
Sanders had haar zwarte gutta-percha regenmantel aan, ondanks het zonnige en
zomersche weder. Haar zwartbruine oogen keken woedend het leven in. Zij was in
hart en merg en nieren, eene furiënde, strijdlustige sociaal-democrate. De droom
van een heilstaat in de toekomst had haar gedachten omneveld, zoodat enkelen
beweerden, dat Dien Sanders, ‘een malle dweepster was en anders niet.’ Wie haar
ontmoette en sprak over gewone levensdingen, werd dadelijk op socialistisch gebied
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getrokken en ‘burgerlijk’ heette degene, die niet bij de sociaal-democratische
arbeiderspartij was aangesloten. Agnes Dekker was nog wel geen lid van de partij
maar die zoû het toch vandaag of morgen wel worden, voorspelde Dien Sanders.
Binnenkort zoû ze
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aan den Optocht, ter gelegenheid van de 1 Mei-viering deel nemen; dit zoû de eerste
keer zijn en zij had herhaaldelijk geprobeerd ook Agnes te bewegen, mede in den
stoet te manifesteeren met vaandel, transparant en banier... maar Agnes was nog
niet zoo ver, zei ze. Dat vond de ander nog ‘burgerlijk’. Agnes had hierop geen
antwoord gegeven en zich erover verwonderd, dat ze Dien Sanders nog nooit had
zien lachen. Nog nooit! Het is wel vreemd, dacht ze erbij.
Daar gingen zij, naast elkander, de zonnige straten door en het Vondelpark in.
Het groen spruitte aan de takken der boomen. Het teêre blauw van den hemel was
zacht en deed goed aan Agnes' oogen, die even het hooge en eindelooze inkeken.
In de verte was een boomen-boschje dat met groene tipjes oversprenkeld leek. En
ginds was een perk vol zuiver-witte, paarse en botergele crocusjes. Uit één der
boomen kwinkelde de lijster een lente-liedje, scherpte zijn snavel aan een brosse
tak, kwinkelde opnieuw. En zoo herhaaldelijk. Verder-op was het klare doorschijnende
water van den vijver waarin grijze en groene boomstammen werden weerspiegeld.
Zwarte en witte zwanen met als roodgelakte snavelbekken en cierlijk gebogen halzen
dreven daar vlottend in om. De zon gaf aan dit nog jonge ongerepte leven een
blijden, tintelenden schijn.
Agnes was geen meisje, dat in bekoorlijke en zoete droomerijen verzonk, zij was
geen meisje, dat verfijnd en verliefd bleef staren naar schijnsels in het water, of
schaduwen op den weg, neen, een poëtisch meisje was zij niet, maar toch kon zij,
nu het lente werd, met een van blijdschap kloppend hart dansend gaan in het
verrukkelijke zonnelicht en de zoele wind die het rose waas van haar blanke wangen
liefkoosde en de korenblonde haren strikte of opblies, koelde haar voorhoofd en
versterkte den nieuwen jeugdigen geest, die in dit krachtige en jonge leven rijpte.
Dien Sanders was heel anders. Die praatte van het ‘socialisme’ en stapte pratend
verder toen Agnes, stilstaand, even naar de crocusjes keek. ‘Neem nou maar als
voorbeeld de textiele arbieders....’
Ja maar Dien, kijk toch eens even naar de crocusjes!
O ja. Ze staan mooi.
Jammer dat 't zoo kort duurt, vond Agnes. Ze stapten verder.
Maar we zijn nu toch op den goeden weg, we dwálen niet meer, we wéten wat
we wíllen! driftte Dien Sanders.
Ja, we willen toch naar 't Kalfje, bedaarde Agnes.
Dien Sanders luisterde weinig of nooit, praatte, práátte: de textiele arbieders en
de diamantslijpers en de bootwerkers en de metselaars en de timmerlui èn... de
jute-arbeiders, die hebben lage loonen, ze staken, ze staken nu, heerlijk, héerlijk,
en ze winnen 't, ze overwinnen, die organisatie is als 'n múur, waartegen 't kapitalisme
wordt verplètterd....
Hè Dien, doe niet zoo hevig, je maakt me báng.
Dien Sanders luisterde weinig of nooit. Je moet zooveel als je missen kunt aan
de stakers in Rijssen zenden hoor, Agnes! We zullen 'n propaganda maken, zoo
uitgebreid, als er nog nooit is geweest. Ze zullen winnen, ze móeten winnen, we
zullen ze helpen! De burgerij moet wákker worden.... de burgerij die sláápt. De
sociaal-democraten zijn ontwaakt.... maar de bourgeoisie die sláápt!
Dien, hier gaan we langs 't standbeeld van Vondel.
Ja. Dat is Vondel. Vondel vind 'k 'n vervelende zeurkous.
Hij was toch ook sociaal-demokraat, spotte Agnes.
Wie? Vondel? Vondel was 'n in-burgerlijk typ'. Al die zoogenaamde groote geesten
in de ‘gouden eeuw’ waren ‘burgerlijke types’. de Ruyter óók, de Ruyter was 'n
in-burgerlijk typ'. Wat 'n nònsens, om tegen de Staten-Generaal te zeggen, al zouden
de Heeren, alleen dat ‘Hééren’ is in-burgerlijk! al zouden de Heeren, - wat zei-i ook
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weêr? - mij.... gelasten, met één schip te strijden; hèjakkes wat 'n slááf! Wat 'n
onderdanigheid! Gelasten! Ik kan zoo-iets niet uitstaan. En Vondel! Vóndel! Is er
grooter bewijs voor z'n kleine egoïstische burgerlijkheid, dan dat-i maar wát-graag
de gast was van Pieter Cornelisz. Hooft? Hoe kom je op 't idee, dat Vondel ook
maar 'n grein socialistisch gevoel had?
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Is dat 'n iepeboom of 'n eik? vroeg Agnes voor een eikeboom stilstaande. Ook Dien
Sanders keek naar den boom, keek tot in den top, wist 't niet. Dan moet je Vondel
z'n brieven maar eens lezen! Alleen zijn onderteekening: ‘Uwen in allen vlijtigen
dienaar en vriend....’ Ik vind zoo-iets eenvoudig afschuwelijk.
't Is 'n eikeboom, zei Agnes met een stevig knikje naar den boom.
En Brederode was bij Vondel niet in tel. Al die farcen, al die ‘Sotte Cluyt’ vond
Vondel te grof en te ordinair. Wel foei! En Bredero was maar de zoon van een
schoenmaker. Wel foei, hoe gering van afkomst! Vondel sociaal-democratisch?
Geen cel van z'n dichterlijke hersens. 'n Egoïstisch typ.' Liet z'n vrouw in de
kousenwinkel hard werken en mijnheer zat boven op z'n dooie gemak, pijpjes te
rooken en rijmpjes te lijmen.
Maar hoe kun je nu beweren, verbaasde Agnes zich, dat Vondel een egoïstisch
man was... Hij betaalde op z'n ouwen dag ik-weet-niet-hoeveel-duizend gulden
schuld voor z'n verkwistenden zoon... zoek die goedhartigheid eens in dezen tijd
en vind ze dan maar 's!
Ik beweer niet dat Vondel, als vader, ontaard was! Heelemaal niet. Ik beschouw
Vondel in de lijst van z'n tijd en dan was het 'n typ' van burgerlijkheid. Je moet z'n
kop maar 's goed aanzien.... We zijn 'm nu voorbij, dat is jammer! In z'n kop zitten
de typische trekken van brave burgerlijkheid, die niet braaf is, maar onuitstaanbaar!
Dat hooge breeë voorhoofd, die groote rechte neus... moet je zoo'n kop eens zien
van een onzer tegenwoordige volksleiders! Ha, dat is wat anders!
Lage smalle voorhoofden zeker en platte neuzen? schalkte weêr Agnes.
Nee, jij bent nog niet rijp voor de partij, meende Dien Sanders. 't Is met jou, als
met zoovelen, de heilige ernst, de gloeiende overtuiging is er nog niet. Je wil is wel
goed maar de kracht is zwak.
Dat vind ik nou niet aardig van je, dat je dat zegt, pruilde Agnes bijna.
't Is toch zoo. Ik zal je maar één vraag stellen en je zult ontkennend antwoorden.
Let maar op! Zou jij je voor het welzijn van ons socialisme dóód laten schieten?
Nóoit, plofte uit Agnes' mond. Jij dan wèl? vroeg ze angstig.
Dien Sanders keek op naar den blauwen hemel. Jà, ademde ze, kort en hevig,
als werd deze bekentenis haar aan den heiligen gloed des harten ontrukt.
Maar Dien je wordt dweepziek, pas op! En ik geloof, dat de democratische
arbeiderspartij niet erg gesteld is op dweepzieke menschen, ook al zijn die
geestverwanten.
Ik ben niet dweepziek. Maar als 't moest... in 't uiterst geval dan zou ik mij voor
het proletariaat dood laten schieten. En Dien Sanders keek weêr met woedenden
blik de wereld in. Agnes dacht er weêr aan, dat ze Dien nog nooit had zien lachen.
Het bleef zacht en lief in de lucht. Agnes snoof nu en dan de klare, frissche
lente-lucht tot diep in haar longen op. Haar oogen waren levendiger, krachtiger en
blauwer dan anders, haar gang was stevig en regelmatig; soms luisterde zij niet
eens naar de hartstochtelijk pratende stem van de ander, die alweêr betoogde dat
zij, - Dien Sanders, - niet dweepziek was, zij hield niet van dweepers, van utopisten....
‘In 't jaar twee duizend’ van Bellamy vond ze eenvoudig mal, idioot. Had Agnes dat
gelezen?
Nu antwoordde Agnes niet dadelijk. Zij genoot van een paar naast elkaâr
galoppeerende kastanje-bruine paarden, die met fijne stevigpezige pooten het rulle
zand tot grijze stofwolken opklopten, de rijders van de politie, met blinkende sabel
op zij, wipten in den zadel en de dikke snor van den inspecteur, meende ze, zag ze
het laatst.
Twee kleine kleuters, die voorbijgingen, twistten heviglijk: Och jô, is dat nou 'n
generaal? Je bent mal. 'n Generaal heeft toch geen rooie bies langs z'n poote!
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Agnes keek om naar de twee dreumessen, terwijl Dien aanhield te vragen, of ze
dat boek van Bellamy had gelezen. Neen, dat boek had Agnes niet gelezen.
Toen beiden eindelijk aan het Kalfje waren, was Dien Sanders dood-op en Agnes
stond niet vermoeid op den houten stijger de verte in te kijken, of er ook soms een
boot in 't
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zicht was. Maar toen dat niet het geval was, kwam ze terug en zei: willen we dan
dáar gaan zitten en iets gebruiken tot het schip er is? Ja, dat was goed; want de
ander was dood-op en dorstig. Agnes zat op een scheefstaanden houten stoel, Dien
leunde met de ellebogen op het cirkel-ronde tafeltje, de tegen elkaâr gedrukte
vuisthanden onder haar kin. De matelot van zwart stroo stond lossig op haar zwarte
haren, de donker-bruine oogen staarden over Agnes' schouder heen.
Weet je wat ik zoo jammer vind, zei Agnes, na een tijdje gezwegen te hebben en
nadat de kellner twee kelkglazen vol citroenwater had gebracht, waarin de mollige
pitten dobberden en waaruit de lange-steel-lepelen puntig opstaken; weet je wat ik
zoo jammer vind, de sociaal-democraten worden zoo gauw overmoedig en zij
moesten dit juist, van àlle partijen, het minste zijn. Juist zìj, sprak Agnes nadrukkelijk,
omdat de vermetelheid, de trots, de overmoed, noem 't zoo als je wilt, van de
volksleiders, het bloed van arbeiders kosten kan en wie vergoedt dan 't verdriet van
moeders en kinderen, die achterblijven...? De Partij?
Ja maar, niets, niets, nièts kan gebeuren zonder strijd, zonder actie, zonder vúur,
gebaarde Dien Sanders, met gevuiste hand in de lucht bibberend en met van
lichaams-emotie trillenden arm. En 't was, alsof zij met donkere oogengloeiing het
blauwe licht in de oogen van de ander wilde verzengen.
Zullen we nu alsjeblieft! eens over wat anders praten, smeekte Agnes, de
citroenpitten, één voor één, op het lepelkommetje scheppend en in het grint klikkend.
Wat heeft die kellner ons 'n zure kwast gebracht, proef 's!
Dien slurpte. Hejakkes, dat bedorven vocht slik ik niet, da's goed voor 'n
polderjongen. Kellner! Haar glas schokte ze op tafel en het vieze vocht deinde.
Kellner! riep Dien Sanders opnieuw en luider, zoodat de kellner, die bij een ander
gezelschap geld stond te tellen, over z'n schouder haastig brabbelde: ‘ik kom dir'ct
bij u dame!’
Durf jij een andere kwast te vragen, vroeg Agnes.
Ja natuurlijk. Jij dan niet?
Ik vind die kwast wel zuur, maar 't kan me niet veel schelen.
Mij wèl. De kellner kwam en wachtte. Zeg kellner, die kwast is niet drinkbaar.
Nee dame?
Neen. En ze keek zeer boos van den kellner afgewend, over het hek heen, den
weg langs.
Wil 'k u 'n andere kwast brengen, dame, haastte hortend pratend de kellner, die
‘aanneme mijnheer’ over z'n schouder riep, want er werd alweer getikt.
Dànk je.
Ja ik zìt er ook niet in, gromde de kellner, schouderschurkend en wèg was-i.
Zie zoo, dat was 'n ander praatje, zei Agnes de boosheid van haar kameraad
glimlachend tegemoet-ziend. Waarom bedank je nu zoo kribbig? Die kellner vroeg
't zoo vriendelijk: ‘mag ik u 'n andre kwast brengen dame?’
Dat zei-i niet.
Dat zei-i wèl.
Dat zei-i nièt. Hij zei: wìl ik u 'n andere kwast brengen en niet màg ik u 'n andere
kwast brengen?
Agnes zei niets, keek verbaasd, tuitte de lippen, omziend, of de boot al kwam.
En ze dacht in manne-taal: ze verzuurt m'n heele middag. Eerst met 'r socialisme
en nu met 'r malle humeur. En ik had 'r nog wel van die bloemen van mijnheer van
Steenderen willen vertellen. Jammer, dat die Dien soms zoo stijfkoppig doet. Ik
vertel er nu niets van.
Maar toen Agnes op het vóórdek, bij den spitsen steven van het zachtekens maar
stevig en zeker voortvarende stoombootje stond, - Dien zat op één van de banken
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en ruggesteunde, - en even over de kalkwitgeverfde ijzeren leuning in de diepte
keek, naar het groezelig schuimende sopje, dat kokend bruiste, dan de schelpige
oogleden ophief om gelukkig te turen over de malsch- en sappiggroene weiden,
waarboven, in de verte, lompe, bonkige wolken, rookgrauw en room-blank, dreven,
toen was Agnes weêr wèl van plan het verzwegene te verhalen. En zij kwam naast
Dien Sanders te zitten.
Zeg Dien, begon ze, ik zal je eens iets
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vertellen waar je misschien vreemd van zult opkijken.
Ben je verlóófd?
Nee, lachte de ander, guitig ontkennend: zoo ver is 't nog niet!
O Goddànk! Denk er toch om kind, de mannen zijn woest-egoïstisch! Daar heb
je eenvoudig geen notie van.
Heb jij van het mannelijk egoïsme dan zooveel notie? schuchterde Agnes, als 'n
kind.
Heláás! heb ik er eenig begrip van. Uit ervaring. Maar wat woû je me vertellen?
Agnes, nadenkend, zweeg.
Maar wàt wou je mij dan toch vertellen? kribbigde de ander, toen ze niet dadelijk
antwoord kreeg. Die Agnes kon ook zoo lijzig en leuterig doen. Ze hield niet van dat
burgerlijk-lieve geteem. Agnes was nog 'n in-burgerlijk typ', zoo lievig, zoo
vertrouwelijk, zoo goedhartig, zoû je haast zeggen, maar aan die arme stakkers van
stakers in Rijssen zoû ze wel geen cent sturen. En ze had gèld. D'r moeder had
gèld. Papa had zeker met z'n touwslagerij, - want de Dekker's hadden 'n touwslagerij
gehad, - 'n hoop kapitaal gevormd en z'n werklieden bijna laten verhongeren....
In die oogenblikken, dat Dien Sanders zoo roodvurig peinsde, deed de ander
eenvoudig en vertrouwelijk haar verhaal, dat ze den eersten Paaschdag bij haar
zuster in Alkmaar met iemand had kennis gemaakt, die post- of telegraafcommies
was, dat ze van het eerste oogenblik af, toen ze met dien man sprak iets vreemds
in z'n oogen had gevonden....
O, dacht Dien Sanders, ze is verliefd op twee oogen en 'n snor. Toch 'n
in-burgerlijke verliefdheid zoo iets!
... iets vreemds, herhaalde Agnes, iets dat me 'n beetje bang zou maken als ik
met 'm alléén was geweest, dat ze datzelfde heerschap ontmoet had op het perron
in Alkmaar, toen ze naar Amsterdam reisde en dat ze,
verbeel-je-nou-toch-eens-de-malligheid! van zoo'n man, dien ze feitelijk absoluut
niet kende, gisteren 'n heele ruiker bloemen had gekregen, seringen, narcissen,
rozen... en dat heele poëtische geschenk in een donkergroene vaas met onrijpe
kersen er opgeschilderd. Wat of Dien daar nu wel van dacht en zei?
Ik denk en ik zeg, dat je moet oppassen voor de mannen. En vooral voor iemand,
die met 'n cadeau de kennismaking tracht aan te binden. Wat is 't voor 'n vaas?
Leelijk. 't Ding ziet zoo groen als kroos in een sloot en 'n dikke tros rooie kersen
is er op geverfd. Maar... ein geschenktem Gaul sieht man nicht ins Maul.
Ik kan me zoo-iets gewoon niet voorstellen, hoe iemand bàng kan zijn voor 'n
man! En onthoû 't je leven lang, Agnes: alle mannen zijn woest-egoïstisch!
Toen zei Agnes alsof ze een lesje opdreunde: Alle mannen zijn woest-egoïstisch.
Mijnheer van Steenderen is 'n man. Dús is mijnheer van Steenderen
woest-egoïstisch. Dat is de deductieve methode, dacht ze erbij. Net als dat snoezige
zinnetje van de vlinderbloemen en de peulvruchten. Maar intusschen zei die Dien
Sanders geen stom woord, waar zij, - Agnes, - wat aan had. Nòg 's probeeren:
En ik heb 'm beleefd een heel kort briefje geschreven, dat ik hem wel bedankte
voor het fraaie geschenk, maar dat z'n bedoeling mij heelemaal ontging. Ja, vindt
je niet?
Dien Sanders vond niets, dacht aan Vondel's neêrbuigenden briefstijl.
En toen gewoon: hoogachtend en m'n naam, anders niet. Vindt je dat zaakje niet
behoorlijk behandeld Dien?
Dien Sanders vond nog niets, dacht aan Vondel's onderteekening: ‘Uwen in allen
vlijtigen dienaar en vriend’, zei eindelijk: ik zoû nooit, nóoit, hoogachtend eronder
hebben geschreven. Alleen je naam was voldoende geweest. 't Is jammer. Nu zal
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je wel 'n brief van 'm krijgen, waarin-i z'n bedoeling je duidelijk maakt. Of hij wacht
je op aan school. Is 't 'n lange man of 'n kleine man?
Gewoon. Eén meter zeventig. En heelemaal geen burgerlijke trekken, zooals
vader Vondel, in z'n gezicht, spotte de jolige. Laag voorhoofd, zwart haar, 'n kokkert
van 'n neus... en op alle toppen van z'n vingers heeft-i 'n laagje eelt van 't nacht en
dag tikken op de sein-machine.
Heeft-i zwart haar?
Ja, jokte ze. Mijnheer van Steenderen was
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beslist blond! Of niet? Ze wist 't waarlijk niet.
'n Baard?
Neen.
Geen snor óok?
Geen sikkepitje. Misschien hier en daar 'n spiertje, maar als-i in de tocht gaat
staan dan is 't er af, zoû m'n zwager zeggen.
Ze wilde vragen of-i donkere oogen had, maar die vraag vond ze nog bijtijds
burgerlijk, hield zich dus in en zweeg. Dacht aan de toekomst, stelde zich Agnes al
voor, blond, blauwe oogen naast een man, zwart, geen snor, geen baard....
En Agnes dacht, dat Dien in mijmering was over een verleden met 'n groote
teleurgestelde liefde, dat ze daarom nooit lachte, dat ze daarom met hart en zinnen
het ‘socialisme’ aanhing. En ook zij zweeg geruimen tijd. Tot de aanleg-steiger
zichtbaar was.
Toen ze naar huis liepen, vroeg Agnes het adres, waarheen ze iets zenden kon
voor de stakers in Rijssen.
Dien Sanders keek onthutst en eenigszins verlegen antwoordde ze vriendelijker
dan haar gewoonte was: je kunt 't aan de Partij sturen... of als je wilt dat ik ervoor
zorg, dan kun je 't ook aan mij geven, dan zend ik het verder door.
Goed. Dan geef ik 't aan jou. Straks.
Aan Agnes' huisdeur gekomen, verzocht ze Dien even te willen wachten, dan
ging ze even naar boven; om met iets voor de stakers terug te komen en over te
reiken aan de ander, die - tot haar allerhoogste verwondering - een rijksdaalder
ontving. Zie je wel: de Dekker's hebben geld, dacht ze haastig, maar ze zei, dat 't
heel flink van Agnes was en voor haar, - Dien Sanders, - veel meer beteekende,
dan 'n gift van tienduizend gulden van 'n kapitalist. Heusch, véel meer. 't Kwam bij
Agnes zoo uit 't hart, meende ze bijna, en ze dacht aan de touwslagerij en de
bijna-doodgehongerde arbeiders van Agnes' vader.
Je moet me 'n volgende keer eens wat meer van je-zelf vertellen, sprak Agnes,
en dacht aan de mogelijke groote teleurgestelde liefde van Dien. Dag Dien, tot
morgen!
Eet smakelijk, wenschte juffrouw Sanders, droog en alweêr stug. Op straat keken
de furiënde oogen iets minder woedend de wereld in... en de riks was in haar hand.

V.
Toen Agnes den volgenden ochtend, - het was Zondag, - uit haar kleine
voorslaapkamer het vierkante zitvertrek daarnaast binnentrad, opende ze de
balcondeuren, stapte naar voren, in het morgenlicht vol zonneschijn en keek in de
straat, waar geen mensch, geen kind, geen leven, in was te zien. In één der
bovenwoningen aan den overkant werd een huisorgel bespeeld en enkele stemmen
zongen galmend een psalm. Agnes luisterde ernaar. Was 't niet psalm 103? Was
't niet:
‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
‘Gelijk een bloem, die op het veld verheven
‘Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teêr...?

Ginds kwam een jongen om den hoek der straat aangeloopen, z'n handen in de
zakken, dapper en vroolijk fluitend de melodie van Speenhof's liedje:
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Daar liggen de schutters,
Ze voelen zich làm,
De mannetjesputters van Amsterdam...

En Agnes neuriëde het psalmgegalm na, denkend aan de innerlijke beteekenis der
slotwoorden:
Wanneer de wind zich over 't land laat hooren,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren,
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Een stuivende, knal-schoten uitbarstende stoomfiets spurtte door de straat en Agnes
snapte het plezier van den fietser niet, die zoo'n geraasmakend leven in de
onmiddellijke nabijheid van z'n knieën duldde en op Zondag als 'n dolle door de stad
sjeesde. Neen, dan vond ze 'n aardig paard voor 'n mooi karretje veel aanlokkelijker.
Ik had vandaag maar naar huis moeten gaan, peinsde ze. Kom, ik zal eens gaan
ontbijten. Wat was dat? 'n Brief op haar ontbijtbordje? Ze ging zitten, hield de
oud-hollandsch papieren envelop in de hand, las het adres, kende niet het handschrift
en sneed met één streek
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van het ontbijtmes het couvert open. Daarna las Agnes langzaam den met kleine
slappe letters geschreven inhoud.
Zeer geachte mejuffrouw,
Uw vriendelijk briefje, als antwoord op het ‘teedere geschenk’, - uw eigen woorden!
- dat ik van u mocht ontvangen, ligt naast mij op tafel. Ik kan u niet genoeg dankbaar
zijn voor de door u open gestelde gelegenheid, de ‘eigenlijke bedoeling’, - uw
woorden! - die in mijne kleine bloemengarve ligt bedolven, door dit schrijven, nader
te ontvouwen. Het zal u aanstonds duidelijk zijn.
Ik reis dan, in mijne herinnering, terug, naar de huiskamer waar onze kennismaking
plaats vond, die den volgenden dag hernieuwd werd en van welke gelegenheid u
gebruik maakte mij een lesje te geven, waarvan ik, na ernstige overdenking, ten
zeerste heb geprofiteerd. Gij herinnert u ons gesprek dicht bij ‘Rust in Vrede’? Gij
herinnert u mijne eenigszins driest uitgesproken gevoelens aangaande de arme
kleinen die dagelijks onder uwe hoede zijn? Ik herinner mij zeer de uwe. Het is, of
ik uw stem steeds hoor, die, o zoo zacht vermanend, klinken kan en daarom een
macht op iemand kan uitoefenen, die, hem raadselachtig schijnt, maar, dieper
doorgedacht, niet raadselachtig is. Ik zie, in herinnering, u weêr zitten in den trein.
Wat luisterde u aandachtig naar het vervelende en misschien leugenachtige verhaal
van den Amsterdamschen nachtwaker en hoe maakte u zich, later op het
Stationsplein, haastig los van uwe begeleiders, den nachtwaker en mij, om nog tijdig
met lijn 3 naar huis te rijden. Toen u, alleen, in den tram zat en ik, óók alleen, langs
het Damrak liep, moest ik onwillekeurig denken aan de beteekenisvolle spreuk: ‘het
is niet goed dat de mensch alléén zij!’ Welk een wijsheid, welk een waarheid, heeft
deze spreuk als inhoud. Ik heb de diepere beteekenis dezer woorden nimmer zoo
juist begrepen, nimmer zoo diep gevoeld, als toen ik daar langs het Damrak liep en
u, in het hoekje van den tram, zag passeeren. Had ik iets liefs verloren en zoû ik
dat wel ooit terugvinden? Wie weet!
Ik zie, steeds in herinnering schrijvend, u weêr zitten naast uw door ieder geliefde
mama en kan mij voorstellen hoe huiselijk en gezellig het bij uw moeder thuis zal
zijn, als gij met al uw levenslust de kamers vult. Was het niet Victor Hugo, die schreef:
‘une fille est au mieux sous l'aile de sa mère’? Onherstelbaar, ongelukkig, voor
dengene, die zijne moeder niet heeft gekend. Als men knaap is merkt men dit nog
niet, maar later, als man, gevoelt men het gemis dubbel.
Agnes wachtte even en las niet verder. Ze keek over den brief heen en peinsde:
dat heb ik al eens gedacht; hij heeft z'n moeder vroeg moeten missen, hij heeft nooit
de liefde van z'n moeder gekend. Dat vind ik tot nu toe het meest sympathieke in
z'n brief. En zij herlas dat zinnetje:
‘Als men knaap is merkt men dit nog niet, maar later, als man, gevoelt men het
gemis dubbel.’
Arme jongen, beklaagde zij. Dat heeft-i heel eenvoudig gezegd, maar het vorige
waarin staat, dat van het ‘verloren liefs’ is malligheid, vind ik. Misschien méent-i 't.
Maar dan zeg je dat toch niet zoo gezocht! Nee-nee, dat vorige was malligheid.
Enfin, verder lezen:
O, kon ik u begrijpelijk maken hoe eenzaam ik mij soms gevoel, te-midden van
vrienden en collega's! Chacun se nomme ami! En collega's zijn voor mij collega's.
Niets meer en niets minder. Het is mij helaas! uit ervaring gebleken, zeer voorzichtig
te moeten zijn in de keuze der menschen met wie men wil converseeren. Dus wordt
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men ten slotte een ‘Einsiedler.’ Maar toen gebeurde ‘het wonderbare,’ dat Ibsen zijn
‘Nora’ in den mond legt. Ik ontmoette u. Ware ik in deze oogenblikken, terwijl ik dit
schrijf, een dichter als Ibsen, om uw hemelsch-blauwe oogen te bezingen. Maar die
gave ontbreekt me geheel.
U zult, vermoed ik, denken, dat ik lang
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heb getreuzeld, alvorens de ‘eigenlijke bedoeling,’ die achter de bloemen stak, te
voorschijn kwam. Volmaakt juist. Ik koos omwegen. Of liever, ik koos zijwegen,
opdat ik, op 's levens rechten en zonnigen weg spoedig u mag weêr zien.
Ik ben de Uwe. En acht u zéer hoog.
FRITS VAN STEENDEREN.
Voorzichtig en correct schoof Agnes den brief in de envelop en ontbijtte met melk,
brood en boter. Ze zou vandaag niet uitgaan, hard studeeren, en hoe ze met dien
brief doen zoû, dat wist ze nog niet. Is die man nu verliefd op me of doet-i maar
zoo? Ik vind zijn taal zoo hoogdravend, zoo gezocht, net of-i me voor de mal houdt.
Misschien meent hij 't wèl met wat in dien brief staat, maar ik vind zijn taal zoo
hoogdravend! Hemelsch-blauwe oogen! Ik? Heb ik hemelsch-blauwe oogen? Ik heb
geen hemelsch-blauwe oogen. De meisjes in Alkmaar hebben ze allemaal zóo. En
in de Zaanstreek óok. 't Is een brief om te laten drukken als proeve van taal, stijl en
oefening. Maar hartelijk vind ik die zinspeling op z'n moeder. Want daarmeê doelt
hij natuurlijk op z'n moeder. Ik zal 'm dan ook niet in-eens afstootelijk schrijven,
nee-nee, dat mag ik niet doen. Alhoewel... máár wat stonden er veel ‘ikjes’ in z'n
brief. Hoeveel wel? Zij begon te tellen, zette het niet door, want er waren er tè-veel!
Moeder zei altijd: ‘menschen, die zoo dikwijls ik en nog eens ik in hun brieven
schrijven, zijn meestal: ‘egoïstisch.’ Neen, ik zal hem niet afstootelijk schrijven,
alhoewel dien brief in z'n geheel, als bedekt aanzoek om m'n hand, ik antipathiek
vind. Vanmiddag zal ik 'm nog eens lezen. Zoû die nachtwaker gelogen hebben met
z'n heerlijk verhaal van de pont en de brug? 't Was best mogelijk. Dat was heel juist
van Frits van Steenderen... nee-maar, daar zei ze al: Frits, verbéél-je... van mijnhéér
van Steenderen hóor. 'n Man denkt toch soms dieper door dan 'n vrouw of
jong-meisje, zooals ik. Want eerlijk gezegd, ze had geen seconde aan de waarheid
van 't verhaal van den nachtwaker getwijfeld. Ja, 'n man dènkt soms dieper door
dan 'n vrouw. Ze zou dit toch nóóit zeggen, als ze hem weer eens sprak. Ja, àls ze
hem weêr eens sprak. En het was gèk, maar ze had zoo'n voorgevoel dat ze hem
eensklaps, onverwacht, ontmoeten zoû. Haar hart begon sneller te kloppen en ze
schrikte, toen er op de deur werd getikt. Ze verwachtte niet anders dan zijn
binnenkomst en riep: ‘binnen.’ Vóór dat de deur werd opengedaan, kloekte haar
verstand; ik lijk wel niet wijs, 't is natuurlijk de juffrouw-van-de-kamer. En die was 't,
om te vragen hoe laat de juffrouw woû koffiedrinken, twaalf uur of één uur?
Eén uur juffrouw, zei ze, minder ferm dan anders.
Is u niet goed? informeerde de juffrouw.
Jawèl juffrouw. Best. En ze glimlachte met de oogleden knipperend.
Gut, ik docht dat u niet goed was... maar gelukkig hoor dat ik me vergis. Ja,
nie-waar u is altijd zoo gezond als 'n visschie, u mankeert nooit wat, 't zou best er
is kenne dat u in de pottebank was. 't Is anders geen weêr om ziek te wezen. 'n
Mensch leeft op als je dat zonnetje ziet. En nou zit die man van mijn maar de
gotganschelijke dag - 't is zonde dat ik 't zeg, - te prutsen aan z'n scheepie. En ik
wil 'r wel 's uit. Maar dat scheepie mòt en zàl af. O, dat scheepie, dat scheepie!!
Maakt uw man 'n schip?
Zóó groot. En de juffrouw wees de lengte van 'n meter aan.
'n Zeilschip?
Met zeilen en gaffeltjes en de heele blikslagersche boel, - 't is zonde dat ik 't zeg,
- maar ìk wil 'r wel 's uit. Met dàt weêr! Wat zegt ù nou? Mot zoo'n man nou m'n
heele Zondag bederreve omdat hij z'n liefhebberij hèt en ik niet. Maar d'r steekt wat
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achter. Mag ik effe gaan zitten? En ze zàt al. Mot u weten 'n dag of veertien geleden
heb ik 'n ruzie met 'm gehad, zoo erreg, zoo bàr, - hèt u 't niet gehoord?
Ik heb niets gehoord, verzekerde Agnes ernstig. Ze had niets gehoord.
O gelukkig. Ik docht al, wat zal juffrouw Dekker wel denken? Maar de alcoof-deuren
waren goed dicht, weet u. Toen zeit i tegen me, - hij is stuurman geweest bij de
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koopvaardij, - dat wéét u? De juffrouw wachtte.
Ja dat weet ik, knikte Agnes.
Nou dan, dat weet u. We hadden ruzie gehad. Om niks. Gewoon om niks. Hij zei
dat 't zwart was en ik zei: 't is wit. Smaak 't u niet, u zit zoo te kieskauwen?
Agnes knikte neen. En ze knikje ja. Het smaakte haar wel.
U hèt nou geen margerine, u het nou echte, èchte natuurboter van de Wijker boer.
Ruik maar 's. Nee, ruik d'r 's effe an. Doe dat nou 's voor de lol, dan zal je ruiken
wat 'n heerlijke grasgeur ân dat botertje zit.
Ik gelóóf u wel, verzekerde Agnes.
Da's flauw. Gelooven, gelooven,... dat doe je in de kerk. En u is heelemaal niet
kerks, wèl? Is u kerks, nee toch? Dat wist ik wel. U gaat nooit na' de kerk. Wij óók
niet. Maar om op die man-van-mijn terug te komme... weet u, wat-i toen na die ruzie
zei? Toen zeit-i: om joú, - dat was ik, - ben 'k ân wal gebleven, om joú - d'r is geen
woord Fransch bij, - heb ik de koopvaardij m'n rug toegedraaid, nou spreek ik geen
woord tegen je, als ‘ja’ en ‘néé,’ voor dat ik met eigen handen 't schip heb gemaakt,
waar ik 't laatst meê gevaren heb. Dat was de Johanna, in '67. En hij houdt z'n
woord. Hij is an z'n scheepie begonnen, hij zeit ‘jà’ als ik 'm vraag: ‘Jacob, mot je
nog 'n kop thee?’ Hij zeit ‘néé,’ as ik tegen 'm zeg: ‘Jacob, hamer zoo niet, want je
hindert juffrouw Dekker, die zit te studeeren’. Wat zegt u nou van zoo'n pestkop, 't is zonde dat ik 't zeg?
Uw man heeft misschien nágedàcht, articuleerde Agnes, helder denkend.
Nagedacht over alles, wat tusschen u en hem is voorgevallen. En ze herinnerde
zich, dat het hoofd van haar school onlangs schijnbaar gekscherend had gezegd:
‘'n man is actief, 'n vrouw is passief, ziedaar de minderwaardigheid van de laatste.’
Daarom voegde Agnes nog aan het gesprokene toe: en uw man doet nu iets, doèt
nu iets, om ik-weet-niet-wàt te vergeten door het namaken van 't schip, waar hij meê
gevaren heeft.
Nou, u hèt ook uw praatje klaar. Maar ik wil 'r wel 's uit! Kijk me zoo'n goddelijk
weêr 's ân! Mot je thuisblijven bij 'n scheepstimmerman. Gezellig is anders. Zal ik
afruimen? De juffrouw van de kamers nam het ontbijtservies meê en verdween.
Dien middag schreef Agnes haar antwoord aan den heer Van Steenderen. Ze
schreef hem, dat zijn brief een gemengden indruk op haar had gemaakt. Zij wist
niet, wat hij meende en wat hij niet meende. Wat dan toch moest zij denken van
den ‘hemelsch-blauwen’ blik harer oogen, wat van ‘iets liefs,’ dat hij zoû hebben
verloren? Ik durf, - zoo schreef zij, - geen loopje hiermeê te nemen, omdat er een
zinsnede in uw schrijven voorkomt, die mij zeer getroffen heeft. Die gold n.l. u-zèlf.
Mijne moeder heeft mij reeds verteld van het groot gemis, dat u, als kind, niet zoo
sterk ondervond, dan nu, als man. Misschien ontmoet ik u spoedig weêr eens bij
m'n zwager en m'n zuster, zooals laatst, toevallig. U wandelt dan wel weêr langs
een omweg, maar ik ben er niet zeker van, of 's levens rechten weg zoo zonnig zijn
zal, als als u zich voorstelde, toen u het slot van uwen brief schreef. Hoogachtend:
Agnes Dekker.
Zij verzond dit briefje en de volgende dagen gaf zij zich geheel aan haar arbeid
in school. Als Agnes in het schoollokaal stond voor de klas met kinderen en zeventig
oogen keken tot haar op, die verhaalde met een nu eens zacht en dan weêr luid
klinkende stem, maar die ook berispen kon, gestreng en toch vergefelijk-goed
daarna, dan wist zij de beste woorden te vinden, die raken het hart van een kind.
Als Agnes dan de school verliet, kon het gebeuren, dat aan elke hand een vlei-graag
kind meê-liep en draafde zij dan zoo snel ze kon, de kinderen draafden meê en
joelden van pret. Die juffrouw was toch zoo'n éénige juffrouw, zeiden ze dan.
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Op een middag, toen ze uit school kwam, gebeurde het. Er woei een tochtige
wind en het regende. Het laag-heuvelige water in de kade klokte tegen den hoogen
steenen walmuur. Het kompakte wolkgrauw dompte en dreinde boven de stad en
daaruit rafelde de regen op de uitwaaierende en ruischende jonge-boomen, sijpelde
langs de grauwe, doffe, natte gevels der huizen, die om hun toren-
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gelijke hoogte voor Agnes 'n verschrikking waren.
En te-meer wanneer het regende. Als Agnes dan de school verliet en zij keek
naar den overkant, naar die onmetelijke rijen ruiten, naast en boven elkaâr en zij
dacht, dáar is een straat waarvan ik weet dat de menschen er vier hoog wonen en
hier ga ik een straat in met net-zulke huizen, hooge steenen stoepen als steile
ladders en trappen en gangen zoo donker en smal, dat je er als 'n tastende blinde
in loopen moet, geen licht, geen ruimte, geen lucht, dan kon dat anders sterke en
blijde hart, week en inwendig schreien, om de groote ellende, die in zoo'n stad als
Amsterdam werd geleden. En hier, in deze wijken, zag zij nog het ergste niet. O,
als ik 'n màn was, verlangde zij heimelijk, dan zoû ik tot m'n dood toe werken, wèrken,
om het leven van de menschen te verbeteren. Misschien kwam ik bedrogen uit.
Misschien werd ik gesteenigd of gekruizigd, maar wat deed dat er toe? Hier kwam
zij dan toch met haar ideeën dicht bij die van Dien Sanders, die zich in het uiterst
geval voor het socialisme wilde laten dood schieten, naar zij zei. Dien had meer
geleden dan zij, Agnes; dat zag je aan de trekken in haar gezicht, die waren stroef
en hard. En als je-zelf veel leed hebt gehad, dan zal je het leed van anderen ook
beter begrijpen en kennen. Ik heb geen groot verdriet nog gekend. Wie weet wat
me nog te wachten staat! Maar ik ben jong, ik ben gezond, ik gevoel mij krachtig,
ik kan tegen 'n duwtje. Het was, als tartte zij het leed, als wilde zij zeggen, ik vernietig
je tòch, ik heb 'n kracht in me, die niet te delgen is.... En zij wist niet, dat men het
leed niet mag tarten.
Op dien middag toen het regende en woei, dicht bij haar woning, ontmoette ze
hem. Hij kwam in een zwarte ruischende regenjas met opgeheven naar binnen
gebogen arm-mouwen naar haar toe, als een dominee, die zijn zegen zal geven.
En van Steenderen sprak van ‘toevallig’ en van den ‘regen.’ Ze vond 'm opdringerig,
omdat hij opzettelijk haar tegemoet kwam en leugenachtig, omdat hij van toevalligheid
sprak. Maar zij zweeg. Vond alleen dat 't erg regende. Heeft u mijn briefje ontvangen
mijnheer van Steenderen? vroeg zij met killer stemklank dan gewoonlijk.
Uw briefje heb ik ontvangen. En ik hoop u héel gauw bij uw zuster te ontmoeten.
Gaat u aanstaande Zondag naar huis?
Misschien. Ik weet 't nog niet. Ze bleef voor haar huisdeur stilstaan. Dag mijnheer
van Steenderen! Ze reikte hem haar hand. Hij hield die in de zijne. Haar oogen
vorschten het raadsel in dien vragenden, bijna-smeekenden en toch stekeligen blik.
Zijne wangen waren slap en bleek. Daar waar de neus in het gelaat zich vastvleugelt,
groefden ingebeten lijnen naar de hoeken der mondsneê. Hij sprak stotterend... ik...
ik heb me misschien... in m'n brief... niet zoo gelukkig uitgedrukt als ik hoopte. Ik
heb... enfin, ik heb u zoo goed mogelijk geschreven wat m'n hart mij in de pen gaf.
Wees nu niet vitterig en beschouw, - hij sprak fermer en sneller, - die exclamatie
van de hemelsch-blauwe oogen als 'n onfortuinlijke trouvaille. En laat mij u dan dit
overhandigen!
Wat zit daar in? vroeg haagstig en verbaasd Agnes, met in de hand een grauw
papierrolletje, waarop regenspetjes tikkerden.
U is nieuwsgierig, ja u is nieuwsgierig, dreigde hij lief, met een krom wijsvingertje
haar plagend en met lach in oogen en om mond.
Dus u zegt niet wat erin zit? En schurend schoof ze het grauwe papierkokertje
weg, rolde den inhoud open en las luid-op: ‘De Prins’. Ze begreep niet,
schouder-wippend, keek hem aan. Wat of die verrassing beteekende? Hij antwoordde
niet dadelijk, scheen van het geheimvolle zijner verrassing te genieten. Nou mijnheer
van Steenderen, ik ga naar boven, want 't begint te ‘sausen’, zouden m'n
schoolkinderen zeggen. Toen deed hij haar herinneren, zei met klemmende
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beteekenis: ‘Isadora Duncan en haar schoolkinderen!’ Als ik me niet vergis, dan
wilde u het weekblad koopen waar dat artikel in stond.... mag ik 't u nu geven?
Och, hebt u dááraan gedacht, liefelijkte zij argeloos en melodisch luidde haar
stem, dàt vind ik, - toen temperde zij den beminnelijk klinkenden climax, - zeer attent.
- Ik dánk u wel.
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Geen dank, sprak hij. En ik heb eens geinformeerd naar de oorzaak van 't instorten
van die huizen, waarvan u onlangs vertelde.
Is 't wáár of fopt u me?
Ik fop u niet. 't Is wáar. Door gebruik van slecht cement zijn de muren ingezakt.
Dus 't is zooals u vermoedde? U sprak van slechte kwaliteit bouwstoffen.....
U zègt 't. En is 't niet waar: ‘on a souvent besoin d'un plus petit que soi!’ Dag
mejuffrouw! Met gracelijk naar de hoogte heffen van zijn hoed, verwijderde zich van
Steenderen.
Zij was in haar kamer en het was avond. Op de tafel lag het weekblad: ‘De Prins’.
De lamp brandde met rustigen gelen vlam. Op den eenen wand prijkte een
staal-gravure in zwarte lijst met onderschrift: ‘Rubens peignant la femme dite au
chapeau de paille’, waarnaast een soortgelijke plaat pronkte met eronder, in
steendruk-letters: ‘van Dijck quitte Rubens pour se rendre en Italie’. Tusschen deze
plaatwerken hing eene verbleekte fotografie, die een troep dorpsmuzikanten
vertoonde, van wie enkelen met bolle wangen zaten te blazen op trombone,
cornet-à-pistons en bas, anderen lustig langs de vioolsnaren streken. Er was een
broêr bij van de juffrouw, wier man het klein-model van z'n schip timmerde, waarmeê
hij in '67 gevaren had. Op den anderen behangselwand hingen eenige schilderstukjes
in vergulden lijst; een suikerwit sneeuwlandschapje en een zonsondergang,
bloed-rood van verf. 't Waren leelijke dingen, wist Agnes. En ze was al van plan
geweest, om eenige fotografieën en snuisterijen, die thuis in haar kamertje waren,
naar hier over te brengen, maar daar was tot nogtoe niets van gekomen. En dan
ook, misschien zoû ze de juffrouw of 'r man krenken door het verzoek haar van die
wandversieringen te willen verlossen. En dat deed ze niet gaarne. Zulke eenvoudige
menschen waren altijd gehecht aan zulk moois! En ze vond 't toch wel 'n gezellige
kamer, als de zon scheen of als de lamp brandde. Maar vrééselijk naargeestig was
zoo'n kamer in 't najaar, als 't buiten motterig-fijn regende, in het hartje van den
middag, en de koopman kwam de straat door, met z'n jankend geschreeuw: ‘'t binne
de lááátste van 't jáár, áugurrekies, áugurrekies!!’ En 't was dan precies drie uur en
Woensdagmiddag.
Als ze de oogen dicht deed, dan zag ze deze kamer op zoo'n middag in dat
triestige, troostelooze schemerlicht en de stem van 't joodje hoorde ze ook heel
duidelijk in haar herinnering: 't binne de lááátste van 't jááar, áugurrekies,
áugurrekies...! Toen zuchtte Agnes kort en hoopte, dat ze niet haar heele leven
tusschen de vier wanden van zoo'n huurkamer zoû moeten slijten Iepes had
volkomen gelijk. 'n Vrouw moest trouwen en kindertjes krijgen. Al was 't maar om
de sóóoort in stand te houden, zooals Iepes zei. Die mijnheer van Steenderen
maakte haar intusschen maar wat ijverig 't hof. Grappig van zoo'n man om onderzoek
te doen naar de oorzaak van die huizen-instorting. Dat was wel héel attent. Hij had
dus goed onthouden dat zij zich daarvoor interesseerde en moeite gedaan om de
oorzaak te kennen. Ja, dat was toch heel attent! En zoo hetzelfde met het weekblad,
dat daar op tafel lag. Hij had goed onthouden, dat zij gezegd had dat nummer te
zullen koopen en hij kwam als 'n gulle goedgeefsche jongen er meê aanloopen en
dan nog wel in zoo'n schrikkelijk weêr! Dat waren bij elkaâr geteld, toch twee lieve
attenties, die ze misschien niet genoeg waardeerde. En ze moest er niet zoo licht
over denken. Want 't heele geval met met de bloemen... met de brieven... de twee
lieve attenties... met die Frits van Steenderen-zèlf... dat was van grooter beteekenis
dan ze tot heden toe had geschat. Zij moest denken, dènken... en dan zei dat beetje
gezond verstand, die man doet buitengewoon lief voor me, die wil... die wil... ja, wàt
wilde hij? 't Was toch niet mogelijk, dat hij nu al werkelijk veel van haar hield. Dat
was immers onmogelijk. Hij kende haar niet. Hij is verliefd, dát is 't, wist ze zeer
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zeker. Hij is verliefd. En dan doet 'n man wel eens dwaze dingen. Dan wordt iemand
van telegrafist zelfs 'n troubadour, die ‘iets liefs’, - dat ben ik, - verliest en van
hemelsch-blauwe oogen, - die heb ik, - kweelt. En ik ben heelemaal niet verliefd
aangelegd, gelukkig maar! want je moet er vrééselijk gelukkig of vrééselijk ver-
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drietig door zijn. Neen, ik ben zóo niet aangelegd. Maar àls ik eens van 'n man hoû,
dan... Agnes luikte de oogleden neêr. Dan... ik weet 't niet, hoe zal dat zijn? Iepes
had gelijk. Maar als er dan géen kinderen... hoe zal dat zijn? Wat 'n verdriet zou dàt
zijn! En 'n pijnlijke glimlach schrijnde in de hoeken der gezonde lippen, toen Agnes
de oogen weêr opende.
Het artikeltje betreffende Duncan's school in het villa-park Grunewald, een half
uur sporens van Berlijn, hield haar belangstelling vast, toen Agnes las van de logische
ontwikkeling van het jonge kind-lichaam, van de inrichting van het gebouw, van de
gymnastiek-lessen zonder werktuigen, en zoo meer. Zij vond de plaatjes, waarop
de kinderen onder groote witte hoeden ‘zaligjes’ lachend te kijk stonden, wel aardig,
wel lief. Achttien kinderen waren in dat instituut. En die, - zoo dacht Agnes, - moeten
kunstdansen leeren en dan later de resultaten van de lessen, op een tooneel, aan
de menschen laten zien. Dus die kinderen worden kunstdanseressen; zooals de
onderwijzeres-zelf, willen we hopen. Ik zoû die Miss Duncan wel eens willen zien
dansen. Dien heeft me verteld, dat ze naar muziek van Brahms danst, èn Chopin,
èn Glück en... hoe is dat mogelijk? Dat soort muziek is toch geen dansmuziek! Er
was dansmuziek van Strauss. Maar er was geen dansmuziek van Brahms! En die
Miss Duncan danst dus naar de muziek van Brahms en van Chopin in 'n luchtig
lijfrokje van doorzichtige stof, heb ik gehoord. Dien Sanders was woedend geweest,
omdat er zulke onbetaalbaar hooge entréeprijzen werden gevraagd. Mijnheer van
Steenderen had Duncan zien dansen. En die vond 't mooi. Hij vond, meen ik me
goed te herinneren, dat haar bewegingen en haar standen zoo mooi waren. 't Kan
zijn. Ik zou dat wel eens willen zien!
En zij neuriede zacht een fijn-blij en twinkelend melodietje uit Glück's ‘Iphigénie
en Tauride’.

(Wordt vervolgd.)

Boekbespreking.
Henri van Booven, Sproken, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1907
(bandversiering van Herman Teirlinck).
Scheikundigen, dunkt me, moeten goede psychologen zijn. Immers zij, die er zich
voortdurend mee bezighouden chemische stoffen bijeen te voegen en te trachten
de eigenschappen van die stoffen te ontdekken door na te gaan hoe zij op elkander
inwerken, zij moeten zich als vanzelf hebben aangewend ook menschengroepen
als scheikundige verbindingen te beschouwen en het karakter van den enkeling te
onderscheiden aan de wijze waarop hij ‘reageert’. Geen mensch immers is zoo
eenzelvig, zoo gesloten, of hij toont op eenigerlei manier hoe zijn omgeving hem
aandoet. Doch de dankbaarste, de leerrijkste chemisch-psychologische proeven,
zou ik meenen, kunnen op artiesten genomen worden. Gestadig en openlijk toch
uiten zij in hun kunst hun wijze van reageeren op natuur en samenleving, op tijden landgenooten. Ja, hun kunst is niets anders dan het gevolg hunner behoefte aan
‘terugwerken’ - het goed hollandsche woord kan ons hier eigenlijk zeer wel dienen.
Zijn omgeving werkt op den kunstenaar in, en hij werkt terug. Zijn kunst is een
soort zelfverdediging, een min of meer instinctieve functie. Hij arbeidt, schept, om
zich te bevrijden, om zich het waargenomene begrijpelijk, verdraagbaar althans,
liefst ondergeschikt te maken, of om er aan te ontkomen. Er zijn artiesten met weinig
kracht, scheppingskracht; deze zijn dan ook vaak de zich allermeest verdrukt,
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benauwd, on-thuis voelenden; als hun gevoeligheid niet afstompt, gaan zij vaak
lichamelijk te gronde. De meest productieve litteraire kunstenaars b.v. - ik spreek
natuurlijk niet van boek-fabrikanten - zijn gewoonlijk ook de levensmoedigste,
levenslustigste.
De wijzen waarop men schrijvers zich weren ziet in de groote reageerbuis der
maatschappij zijn oneindig verscheiden, vandaar de ‘genres’
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in kunst, vandaar de ‘ismen’. Niet alleen dat ieders element, ieders persoonlijkheid
verschilt van die der anderen, maar ook werken de dichtst bijeenlevenden, de tijden land-genooten-schrijvers, op bizondere wijze op elkander in, zij trekken elkaar
aan of stooten elkaar af, zij besmetten of zuiveren de een den ander; daar is geen
ontkomen aan, de natuur wil het zoo. Vandaar perioden in de kunst en zoogenaamde
scholen’, vandaar de tijd van de romantiek en die van het naturalisme. De naturalisten
(moderne realisten, impressionisten of hoe men hen verder noemen wil) zijn zij, die
het hen omgevende, ook het afschuwelijkste daarvan, dat waarvan zij gruwen en
waaronder zij lijden, beschrijven om het te leeren verdragen, er schoonheid in te
ontdekken, het ‘onder de knie te krijgen’, de romantici daarentegen ontvluchten hun
omgeving in verbeeldingen. Wel kunnen zij de werkelijkheid niet geheel missen als
grondslag en houvast, maar zij trachten haar ánders te zien dan zij is, zij fantaseeren
er op. Liefst kiezen zij niet de tegenwoordige maar de historische realiteit tot hun
uitgangspunt, daar zich het verderafgelegene met minder gevaar befantaseeren
laat. Deze twee soorten - beide dan wat ruim genomen - zijn wel ongeveer de
grootste, menigvuldigste die onder het genus episch en dramatisch auteur
voorkomen. Een derde groep, de kunstenaars die naturalisme en romantiek als 't
ware samenvatten en door een verbeeldingsvol realisme, door een het al
verinnigenden kijk op menschen en dingen, hun omgeving tegelijk analytisch
doorgronden en synthetisch omsfeeren - haten en liefhebben -, die als goden
tegenover de wereld staan en door hun alvermooiende visie de wereld voortdurend
herscheppen, het allergeringste, schijnbaar banaalste door een enkel woord tot een
schat van innigheid omtooverend, deze groep is niet de grootste maar wel de
voornaamste misschien. Want de echte voornaamheid ligt diep in de ziel, niet in de
uiterlijke verschijning. Ik ken er in ons land op 't oogenblik maar één die deze
voornaamheid in de verhaalkunst volkomen en schitterend heeft bereikt, het is Jac.
van Looy.
Ik zeg dit hier zoo omdat de heer Van Booven wiens nieuwe boekje ik wilde
aankondigen, klaarblijkelijk zijn best doet ‘voorname kunst’ te scheppen, en omdat
hij daar ook wel veel aanleg, verschillende belangrijke gegevens voor lijkt te bezitten,
maar er tot heden nog niet geheel in is geslaagd.
De heer Van Booven behoort tot de romantische kunstenaars, tot hen die,
reageerend op hun tijd, hun wereld, die met meer sukses in verbeeldingen
ontvluchten dan in beschrijvingen bestrijden. Dit woord ‘ontvluchten’ moet u niet
van de wijs brengen. Er is geen kwestie van eenige lafheid. Dit woord duidt hier
slechts een houding aan, een geestesrichting, te vergelijken met die van den monnik
die in meditatiën de wereld ‘ontvlucht’, van den geleerde die door zijn abstracte
studie ontkomt aan de waarneming zijner dagelijksche omgeving. Ook de
romantische kunstenaar vliedt de wereld - d.w.z. zijn voorstelling daarvan, de wereld
zooals die zich aan hem voordoet. Het opbloeien der romantiek in de eerste helft
de

der 19 eeuw had verschillende oorzaken, maar de duffe burgerlijkheid dier tijden,
dat zelfgenoegzaam-brave, slap-rustige, ongepassioneerde, waarvan een
artiestenziel nu eenmaal een ingekankerden afkeer heeft, schijnt mij wel een van
de gewichtigste dier oorzaken. De kunstenaars hadden een groot terugverlangen,
een ‘heimwee’ naar vervlogen tijd. Dit heimwee nu is ongeveer hetzelfde wat men
in het werk van Henri van Booven proeft. Hem staat de tegenwoordige maatschappij,
waarin hij gedwongen is te leven, zonder twijfel recht hartelijk tegen en niet, als een
realist in de kunst, als een socialist in politiek en economie, tracht hij die samenleving
te bestrijden, neen, liever droomt hij er zich uit weg, doch - en hier is het verschil
met de historische-romanschrijvers - niet in vervlogen tijden, maar in de schaduw
daarvan, in de s t e m m i n g d e r v e r v l o g e n d h e i d zelve vindt hij balsem voor
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zijn ziel. Zoo heeft dan ook onlangs zekere H.v.W. de kunst van den heer v. B. een
stemmingskunst genoemd, zijn stukjes: stem-

*)

In het Sept. Nr. 1907 v. het tijdschr. ‘Vlaanderen’.
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mingen, géén ‘sproken’. Deze kritiek mag juist zijn, in zooverre, dat wij ons gewend
hebben aan het woord sprook (met spreken samenhangend en stellig oorspronkelijk
niet anders dan zegsel, vertelsel beduidend) de beteekenis te geven van fantastisch
verhaal met zekere, zij het uiterst primitieve, heel niet ‘bedachte’, dikwijls zelfs niet
meer te verklaren zinnebeeldigheid - hetgeen aan Van Booven's sproken ontbreekt
- tevens schijnt mij met ‘louter stemming’ de kunst van dezen auteur toch ook niet
gekarakteriseerd. Wel lijkt mij de schrijver steeds uitgegaan te zijn van een ontvangen
indruk, een ondergane stemming, maar nooit heeft hij eenvoudigweg trachten te
definieeren dat wat hij gevoeld had, telkens be-droomde, be-fantaseerde hij zijn
stemming, maakte hij er verbeeldingen, bijna verhalen van. Aan dramatiek heeft hij
geen behoefte. Terwijl een romanticus van 1830 in een oud slot, een half vervallen
buitenhuis, een somber keldergewelf iets vreeslijks, een moord of vervloeking, in
een maanlichten zomernacht een idyllische ontmoeting zou hebben beschreven,
volstaat voor Henri van Booven zijn eigen droomerige of fantastisch rondwarende
figuur, een lange klank, eenige dansgebaren, of het schijnleven eener eenzame
fontein.
Ik houd van dit boekje. Er is een toon in, die aandoet als de rust van een groot
vertrek, voornaam van kleur en meubeling, bij gedempt licht, als de stillende
weemoed vooral van zoo'n kamer in het uur der schemering. Er is maar weinig
accent. Langzaam gaat het geluid door de rustig achteréén geschaarde meerendeels
lang-ademige adjectieven en substantieven. Dartel gespeel of haastig gehakkel van
korte lid- en bij-woordjes ontbreekt bijna geheel. Er is soms een zekere statigheid
als in de hooge hal van een slot, en toch is deze statigheid nog vaak meer deftig,
in eenigszins burgerlijken zin, dan voornaam in de diepere beteekenis van dat woord.
Hier kom ik tot nadere verklaring van 't geen ik mij veroorloofde op te merken over
Van Booven's streven naar voornaamheid. Hij zoekt dat nog te veel in 't uiterlijke,
in toon en gebaar, hij doet als iemand die meent dat zijn beheerschte
lichaamshouding en met zorg gekozen kleeding hem tot een voornaam mensch
kunnen stempelen, als een dandy - maar niet als de gééstelijke dandy, dien wij nog
niet lang geleden uit Van Deyssel's Heroïsch-Individualistische Dagboekbladen
leerden kennen. In Van Boovens kunst is wel al het weemoedig-heimweevolle, nóóit
voldane van het dandy-karakter, maar het gehalte, de diepe kern is nog niet sterk
en ook niet fijn genoeg.
Telkens stelt ons deze schrijver nog te leur; herhaaldelijk wanneer wij denken,
dat er nu iets heel moois zal komen, volgt er iets zwaks en mats. In zijn fantasie
‘Imperio’ - overigens een der mooiste - lezen wij, na door het voorafgaande in een
stemming van mysterie-aanvoelende oplettendheid, zacht beklemmende verwachting
gebracht te zijn: ‘Later, toen wij ons voorgoed in het oude huis vestigden, gaf ik haar
een harp ten geschenke....’ (éven stokt ons de adem in de borst, wij meenen een
subliem moment te gaan beleven, doch zie er volgt, maar heel gewoontjes) ...‘en
sinds dien dag had zij bijna zonder ophouden gepoogd haar harpspel tot die hoogte
van voortreffelijkheid te brengen, die dicht aan het volmaakte grenst.’ Deze zin stelt
ons zoo hevig te leur, dat wij er haast kregelig door worden! ‘Die dicht aan het
volmaakte grenst!’ Wel zoo!... Ach kom!... Nu weten wij het!... Wat 'n frase, Van
Booven!... Hoe futloos, hoe slap!...
Dezelfde oorzaak als het veel te weinig zeggende, héél niet geestdriftige, en dus
ver onder onze verwachting blijvende van zoo'n zin-einde heeft het onmatig gebruik
van woorden als ‘kunstig’, - ‘kostbaar’ - ‘uitnemend’ - ‘voortreffelijk’ - ‘verzorgd’, al
dan niet aangedikt of opgehoogd met het deftige adverbium ‘zéér’, waarmee de
schrijver vruchteloos te beschrijven tracht. Neen, mijn waarde auteur, met zulke
woorden, die aan het atelier van kok of kleermaker ontleend schijnen, bereikt gij de
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voornaamheid niet. Zoo is ook ‘hoogst onpasselijk’ geen wérkelijk gedistingeerde
maar een burgerlijk gedistingeerde uitdrukking voor tot brakens of walgens toe
onwel. En zoo deugt ook ‘vlijmscherp’ niet voor iets puntigs, als een doorn, want
een ‘vlijm’ is een lancet, een mesje. Voornaam-
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heid uit zich, zelfs uiterlijk, door een zorgvuldige correctheid; slordig of onnauwkeurig
zijn is uit den booze - is het niet zoo?
Nogmaals - gij mocht er eens aan gaan twijfelen - ik houd van dit boekje, ik houd
van de geheele schrijversfiguur van den heer Van Booven. Zijn heimwee, zijn
terugverlangen - zij het dan ook misschien minder naar het krachtig handelend dan
naar het voornaamfeestend leven van vervlogen tijden - het heeft een groote bekoring
voor mij, en dát het die bekoring heeft bewijst de macht der uitingswijze, het talent
van den schrijver. Vraagt men mij waaraan het dezen auteur eigenlijk nog wel het
meest ontbreekt, dan zou ik geneigd zijn te antwoorden: aan érnst. De heer Van
Booven spéélt nog te veel met zijn kunst en met zijn lezers, hij neemt zichzelf en
zijn publiek nog niet genoeg ‘au sérieux’. O ik weet, men moet wat humor weten te
behouden, ook tegenover zichzelf, men moet in staat zijn het straf getuigende ‘ik’
nu en dan een oolijk knipoogje te geven, maar niet minder zeker is dat zonder een
h a r t s t o c h t e l i j k e e r n s t geen voorname kunst kan bestaan. ‘De Zieltoging’,
de ‘sproke’ (?), waarmee dit boekje begint, is niet veel meer dan een fantastische
grap, een kwasi-mysterieuse mystificatie. De schrijver heeft ons beet en schijnt met
zijn eigen kunst te spotten. En toch, ondanks die voor-de-mal-houderij heeft hij niet
kunnen laten ons een sterke impressie van het weemoedig vergaan der menschen
en dingen te geven. Het verdwijnen van den eenzamen man doet ons even mijmeren
aan het verdwijnen tot stof van àl het wereldsche, ook het fijnste, het edelste; in den
stil-zingenden metaalklank van den gouden ring op den marmeren vloer, evenals
in het meermalen door den schrijver gebruikte motief van de klok die ál langzamer
tikt, is de verschrikking der naderende leegte, de ziele-loosheid, die ons huiveren
doet.
Heel mooi van stemming, dadelijk forsch gezet in het stil-strakke avondlicht dat
menschen en dingen vaak zoo vreemd verklaart in het begin van het vierde stukje:
‘De Eenzame vaart’.
Maar het fijnste, zuiverste, mooiste van dit bundeltje vind ik ‘Een Zomernacht’,
door den schrijver, wellicht met wijze voordacht, achter aangeplaatst. Dit stukje - o!
misschien is het niet meer dan een weemoed-stil melodietje, ik geef toe dat er u
niet zoo heel veel gedegens uit overblijft, maar lees het nog eens, en telkens opnieuw
zal dat fijn gefloten wijsje u innig bekoren. Als heeft de schrijver dit zelf ook zoo
gevoeld, als wilde hij op de laatste bladzijde dien fijnsten toon van zijn instrument
nog éven glas-zuiver doen zingen en verzinnelijken tevens, is hij geëindigd aldus:
‘Toen floot een fluit een laatsten hoogen toon, en de nachtstilte, liefkozend
overkroop de tuinen, alles neeg tot sluimering; maar in het stille, zilverhelle licht
bleef om-waren nog gelukshuiver van voorbije vreugden, van heerlijke begeerten,
en wijd-gebreid achter den manenevel rekten de terrassen, de paden, de evene
graspleinen, in witte vazen sliepen bloemen, marmeren beelden staarden oplet tend
en luisterend alsof zij een geheim bewaarden....
‘De fonteinen bleven opspuiten, recht omhoog, het stoeiende water, het
lichtzinnige, speelzieke, gezwinde water, dat, de randen der marmeren bekkens
overstroomend, van overvolle fonteine-schalen maanlicht-betooverde hulsels liet
glippen, dat onvermoeid en toomeloos bleef optasten en sproeien en huppen en
sprenkelen, uitgelaten feestdronken klaterend door den nacht....’
Intusschen - reeds in de bladzijden van dit kleine boekje heeft zich de heer Van
Booven verscheiden malen herhaald. En daarom, hoeveel moois er in dit soort werk
van hem ook moge zijn, hij kan er niet in blijven doorgaan. Hij zal goed doen zich
door verdieping - door waarneming, nadenken en studie - meer ‘fond’ te verschaffen,
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zijn gegevens te vermeerderen. Slaagt hij daarin dan zal zijn zeer bizonder talent
ons ongetwijfeld nog vele zeldzame genietingen bereiden.
H.R.

Annie Salomons, Een Meisje-Studentje, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1907.
Dat dit boekje, met z'n charmeerenden titel, een zekere cultuur-historische en
psychologische beteekenis heeft, dat het gegevens verschaft
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voor de oplossing van het belangrijke vraagstuk ‘of het studeeren van meisjes
werkelijk in het algemeen aanbevelenswaardig mag heeten, hetzij voor haar zelve,
hetzij voor de wetenschap’ - zoo drukt zich Prof. Blok uit; ik zou er ter kompleteering
bij willen voegen: hetzij voor haarzelve én de wetenschap - dat ‘Een Meisje-Studentje’
daarom alleen al verdient gelezen te worden door ieder die in de oplossing van dit
vraagstuk belang stelt, 't blijkt wel ten duidelijkste uit het interessant artikel door
*)
onzen grootste geschiedenis-autoriteit aan de ‘Vrouwelijke Studenten’ gewijd ,
hetwelk aldus aanvangt: ‘Het boek, waarmede mejuffrouw Annie Salomons onlangs
onze studenten-litteratuur verrijkte, geeft een aardigen kijk op de dingen, die met
de komst van meisjes in eenigszins grooter getale aan onze universiteiten, nu een
jaar of 15 hoogstens geleden, in het studentenleven veranderd zijn.’
Een aanbeveling uit dit oogpunt heeft het boekje dus van mij - leek in zulke zaken
- allerminst noodig en ik kan er mij toe bepalen na te gaan wat de zuiver litteraire
beteekenis is van mejuffrouw Salomons' laatste proza-product, of het ook als
kunstwerk verdient geprezen te worden, en aanbevolen aan hen, wien het als
document, als studie-gegeven, minder interesseert.
Ik weet niet hoe mejuffrouw S. zelve over deze kwestie denkt. Heeft zij inderdaad
een serieus-litterair werk willen maken, of ging haar streven ditmaal niet hooger dan
het schrijven van een aardig, boeiend en tevens leerrijk, waarschuwend meisjesboek?
In het laatste geval kan er dunkt me geen twijfel zijn of zij is volkomen geslaagd.
Maar m.i. kan men verder gaan en erkennen dat in ‘Een Meisje-Studentje’ bijna op
iedere bladzijde kleine psychologische trekjes en aardige litteraire haaltjes zijn te
vinden, waarvan ook hij die het litterair-mooie zoekt stilletjes kan genieten. Zulke
dingetjes, meen ik, als dit, uit een gesprek tusschen Go en Gerard (bl. 63).
‘Je... pardon, u idealiseert onze manier van feestvieren.’
‘Maar Go viel levendig in: ‘Nee, toe, noem me “Go” en zeg “je”; ik had 't al lang
willen vragen, maar 'k wist niet, hoe hier de gewoonte was.’
‘Graag. Ik heet Gerard. Ik vind prettig, als je mij bij m'n voornaam noemen wilt.’
‘En ze zwegen even, om de nieuwe faze, die hun vriendschap was ingegaan....’
Dit ‘en ze zwegen even’ is uitstekend opgemerkt, en zoo is er heel veel in dit
boekje. Het wordt ook, uit litterair ‘oogpunt’, àl beter tegen het einde. Het ‘veertiende
*)
hoofdstuk’ zelfs is zwaar van stemming. Maar juit dit betere, zwaardere, maakt den
zonderlingen indruk van niet op zijn plaats te zijn in de compositie van het geheel.
Ik heb mejuffrouw Salomons' werk met dat van Top Naeff hooren vergelijken. Als
dit volstrekt gebeuren moet zou ik zeggen: dit boekje is niet Top's waar maar
topzwaar.
Een goedkoope mop?... Nogal, ja... maar dienstig om er dit anders veel te deftige
stukje mee te besluiten....
Tóch nog even dit: Ik voor mij ben overtuigd dat geen jong meisje ter wereld in staat
is de diepere waarheid over den omgang tusschen jongens en meisjes van omstreeks
twintig jaar - studenten of geen studenten - te doorproeven, laatstaan met juistheid
en artistieke kracht weer te geven. Heeft mejuffrouw Salomons dit toch wél bedoeld,
nu dan lijkt zij mij - niet geslaagd. Maar er is iets anders, er was een zekere
stemming, een levensaanvoeling, die uit de bladen van dit boekje als een damp tot
mijn lezend hoofd opstijgen kwam, het was de triestigheid van de lolligheid, het
onvoldaan-latende van alle feesterige pret,... neen, wijder nog misschien: aan den
*)
*)

Onze Eeuw, Sept. '07.
De allerlaatste chapiters hangen er wat losjes aan, men doet misschien beter die maar weg
te denken; vooral het 21e lijkt mij overbodig; werd het bijgevoegd om aan de
nieuwsgierigheidseischen van het a-litteraire publiek toe te geven?
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weemoed van het menschelijk alleen-staan, aan het elkander nóóit geheel-en-al
begrijpen kunnen, in droefheid noch in blijdschap, heb ik gemijmerd over deze
bladen.
H.R.
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Buiten.
Laat ik u thans, in deze mijne maandelijksche kroniek, eens mede nemen naar
buiten, en u voeren uit de drukte en het gewoel der groote stad naar de heerlijke
natuur.
Het is beslist noodig voor een mensch af en toe de beslommeringen van zaken
en de inspanningen van het bedrijf eens van zich te kunnen afschudden en volop
te genieten van prachtige vergezichten, van mooi beschaduwde lanen, van bloeiende
akkers, kronkelende slootjes, goudgeele korenvelden. Maar of ik u al dit schoons
wel onverdeeld zal kunnen doen bewonderen, ik vrees er voor, want helaas noch
bosch, noch veld, noch weide noch duin zijn meer veilig voor hen, wien het
commercieele belang boven alles gaat.
Ziet maar eens uit den trein die u van de stoffige stad zal wegvoeren; gij verheugt
u op groene weilanden met Hollandsche koeien, en ziet middenin een bord op een
paar staken dat u op de meest hinderlijke wijze aan de voortreffelijkheid van
‘may-pole’ of andere zeep herinnert. Iets verder bespeurt gij een aardig boerderijtje,
dat echter van dichterbij blijkt zijn dakpannen verhuurd te hebben aan de reclame
van een eau-de-cologne fabriekant, wat natuurlijk den indruk van het geheel totaal
verstoort.
Vol goeden moed trekken wij voort, tot de ‘Margarine’ ons juist bij een aardig punt
op ergerlijke wijze de stemming bederft, die er zelfs door ‘de cacoa’ iets verder niet
beter op wordt, en hopende dit spook der reclame eindelijk kwijt te kunnen raken
stappen wij uit en zijn ‘buiten’.
Aan groote plakaten van ‘villa-terreinen’ van ‘woning-firma's’, en ‘pensions voor
zomer en winter’ kunt gij dit al bemerken. Maar wij willen de natuur in, gaan de
spoorrails dus over, en nemen een landweg die naar de velden voert en naar 't
bosch. Een klein eindje gaat alles goed tot een leelijken galg u mede deelt dat vijf
minuten verder een ‘café met uitspanning’ is. Voor den vermoeiden wandelaar kan
't noodig zijn dit te weten, en al staat het ding daar onooglijk, en kan 't zeker beter,
wij nemen het voor kennisgeving aan; maar dat daar aan het einde van die prachtige
laan, waar wij juist een heerlijk vergezicht over de velden zouden hebben, een
beddenfabriekant een soort van guillotine heeft opgericht, om u aan zijn uitvinding
te herinneren, neen, dat is al te bar. Zijn wij dan nergens meer veilig voor dergelijke
dingen, en mag men dan ongestoord voor geld een landschap gaan bederven.
Behoeft men dan waar het eigen reclame betreft, nergens meer rekening mede te
houden?
Helaas men mag dit alles... men mag de schoonste plekjes, waar de meeste
wandelaars komen, ongestraft met reclame-zuilen beplanten, en wordt hier niet
eens ernstig en met nadruk tegen op gekomen, dan zal men in minder dan geen
tijd meer kunnen genieten, van ‘buiten’ maar zich voortdurend ergeren aan
‘solo-margarine’, aan ‘schoenen crême’, aan ‘zeep-annoncen’, etc. etc.
Er bestaat in Engeland eene vereeniging: ‘The society for checking the abuses of
public advertising’, die zich voornamelijk ten doel stelt tegen dergelijke
reclame-zuchtige fabriekanten te ageeren, en zij doet dit met een zeer merkbaar
succes.
Zij begon met een praktischen weg in te slaan en al de firma's die op een dergelijke
onaesthetische wijze adverteerden, en daardoor een pittoresk stadsgedeelte of een
landschap ontsierden te boycotten. Hare leden verbonden zich geen waren te koopen
die op een dergelijke wijze werden aangeprezen. Naast dit persoonlijk optreden,
trachtte de vereeniging echter ook langs wettelijke wijze haar doel te bereiken, en,
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dank zij haar onvermoeid pogen, heeft thans het Lagerhuis een wetsontwerp
aangenomen om aan die hinderlijke reclamen die landschap of stadsgedeelte
bederven, paal en perk te kunnen stellen.
***
In Duitschland ijvert men ook reeds in die richting en ziet men een wettelijke regeling
tegemoet.
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De Saksische regeering bereidt een wetsontwerp voor tegen vernietiging van
‘landschappelijk schoon’ door borden tot aanprijzing van handelswaren.
Het is dus niet voorbarig dat ik u thans mede naar buiten genomen heb om eens
te wijzen, hoe daar stilletjes, langzaam maar zeker, de mooiste wandelingen, de
aardigste landschappen bedorven worden door de zucht tot reclame. Het begint
dus ook tijd te worden dat men hier de handen eens ineenslaat.
Kunstenaars en minnaars der natuur, gij, die de velden en de weiden lief hebt,
die geniet van korenlanden en roggeakkers, die voelt voor berkengroepen, en
dennenlanen, men is bezig u het schoon van uw land te ontnemen.
Vereenigingen voor vreemdelingenverkeer, ziet daar een nieuw punt op het
program van uw jaarvergadering. Door samenwerking in deze zult gij meer
vreemdelingen aan u verplichten, dan door tal van oude wallen, die gij tot plantsoenen
hebt herschapen, of wandelwegen, die gij hebt doen aanleggen.
Tijdschriften ‘gewijd aan het buitenleven’, ook aan u de taak om allen, die de
schoonheid van het landschap weten te waardeeren, wakker te schudden en hen
te overtuigen dat het niet lang meer zal duren of op de mooiste plekjes uit hunne
omgeving verrijzen advertentie-palen.
Wie beter dan gij kunt hun opwekken dat zij zich vereenigen ‘for checking the
abuses of public advertising’.
Er wordt geijverd voor stedenschoon, en wil een gemeentebestuur een pittoresk
gedeelte afbreken, een aardig grachtje dempen, vereenigingen van architecten, en
van kunstenaars staan pal, en weten zoo noodig nog wel hulptroepen aan te voeren,
maar de schoonheid van het landschap is nog steeds onbeschermd.
Wel gaan er af en toe stemmen op als een oud buiten tot villa-park zal worden
omgewerkt, maar dan zijn het meest nog argumenten van historisch of archeologisch
belang, die worden aangevoerd; doch wij wenschen eerbiediging van het landschap,
louter om der schoonheidswille.
Bescherming van het landschap niet alleen tegen hen, die mooie boschpartijen
wegkappen om villaparken te stichten, die oude boomen rooien om van de
houtwaarde te kunnen profiteeren, maar ook tegen industrieelen, die velden en
wegen ontsieren met hunne smakelooze reclameborden.
Men acht het misschien niet zoo heel erg, gewend als men is aan de
smakeloosheid, van schuttingen en aanplakplaatsen in de stad, die, zooals Zola
ergens zegt, ‘l' esthétique de la rue’ zouden kunnen zijn, ja sommigen vinden het
zelfs wel handig en vindingrijk om juist die plaatsen voor reclame uit te kiezen, waar
veel menschen komen, die eens van de natuur willen genieten; maar indien er niet
paal en perk gesteld worde, aan een dergelijke miskenning van de schoonheid van
het landschap, dan zal deze wijze van reclame hoe langer hoe meer toenemen.
‘Zouden wij in ons land moeten wachten tot het met dergelijke advertenties even
erg werd als in Engeland, voor wij zoo'n wet krijgen’ schreef onlangs een onzer
dagbladen. Laten wij hopen dat deze veronderstelling niet tot waarheid worde.
R.W.P. JR.
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E. van der Ven
door Otto van Tussenbroek.

E. VAN DER VEN.

Het landschap werd oorspronkelijk, zooals men weet, slechts gebruikt als
achtergrond of decoratief onderdeel van een schilderstuk, dus als ondergeschikt
bestanddeel in tegenstelling met het landschap om zijn zelfs willen, dat zeer laat
ontstaan is. Algemeen is men het er thans wel over eens, dat als zoodanig, n.l. als
hoofdmotief van het kunstwerk, 't eigenlijke geschilderde landschap, zooals wij dit
nu kennen en grootelijks waardeeren in hoofdzaak van Hollandschen oorsprong is.
En wat vooral ook als grond voor deze zoo vaak bestreden meening gelden kan is
wel het feit dat ons vaderland zelve, zoo rijk aan schoonheid, met zijn uitgestrekte
door water doorsneden landouwen, met zijn steeds wisselenden ruimen
gezichtseinder, zich zoo bij uitstek leent voor den landschapschilder. Want geen
schooner land kan men zich denken dan ons heerlijk Holland en nergens kan de
kunstenaar rijker arbeidsveld vinden voor het bestudeeren van het landschaps-aspekt
onder invloed der veranderingen van lucht en licht en het ‘leven’ der natuur,
waarmede ik aan wil duiden het steeds in werking zijnde van ‘het aspekt’, het aldoor
anders zijnde, steeds zich vernieuwende, dan juist hier, in Nederland, waar nooit
het realistische beginsel: de getrouwe, nauwgezette studie van natuur-détails (in
tegenstelling met het klassieke, ideale, zoogenaamd historische landschap) gestorven
is, maar waar deze richting zich slechts een tijd lang had geuit in zwakke
voortbrengselen, om daarna haar beginsel met vernieuwde kracht in de
landschap-schilderkunst op te doen treden. En zoo al de romantische invloed, vooral
door den zin voor coloriet, die onder ons heerscht, een poos lang overheerschend
is geweest, toch is men allengs weer tot een gezonde, degelijke natuurstudie
teruggekeerd, welke somtijds ook zelfs bij veel talent, wel
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eens tot nuchtere, ja, prozaïsche navolging heeft geleid en behagen schiep in de
volmaking der techniek, ten koste van het meer edele element in de kunst, doch
desniettegenstaande de macht en roem uitmaakte van een talrijke en zeer
verdienstelijke school van Hollandsche landschap-schilders.

‘ZOMER’ TE ELZE.
e

Aan Pieter Brueghel en zijn zonen komt de eer toe in het einde der 16 eeuw,
den stoot te hebben gegeven tot het eigenlijke uitbeelden van het landschap om
der wille van het landschap zelve en zij waren het die voor het eerst ook de boomen
in het schilderstuk een hoofdrol lieten spelen. Wel gunden de gebroeders van Eyck
het landschap een voorname plaats in hunne stukken en maakten Bellini, Da Vinci
en vooral Giorgione met bevallige vrijheid gebruik daarvan in hunne historieele
voorstellingen, en was ook Titiaan een der eersten, die het als zelfstandig onderwerp
behandelde - wel was reeds door Joachim Patenier en Hendrick de Bles of ‘met
den Bles’ afgeweken van de traditie, welke de landschappen tegen een gouden
achtergrond deed schilderen hetwelk symbool was van hemelsche heerlijkheid of
ook van de ruimte, in Nederland heeft zich krachtig een onafhankelijke
landschaps-schilderschool ontwikkeld en hier is de grond gelegd voor een geheel
nieuwe kunstrichting. Later bleek tot welke verbazingwekkende hoogte zich de
landschapkunst verheffen kon, ook daar, waar zij zich niet anders ten doel stelt, dan
de natuur om de natuur zelve te schilderen met de nauwkeurigste, maar tevens
bezielde studie van al hare vormen en kleuren, zooals deze bepaald worden door
de werking van luchtinvloeden en de wisselingen van het licht. Heeft men tijden van
e

verval gehad zooals in den loop der 18 eeuw - de negentiende eeuw bracht weder
herleving van het ware schoon en de Haagsche school bereikte vooral in het jaar
70 een hoogte, welke zeer aanzienlijk is te noemen. Thans verkeeren wij in een
tijdperk van stilstand in de schilderij-kunst; onder de jongeren is er geen van wien
met zekerheid gezegd kan worden dat hij ooit de hoogte van zijn illustere voorgangers
zal kunnen bereiken. Doch de tijd zal het ons leeren, en waarom zou niet het enkel
voortwerken op aloude goede tradities zijn nut kunnen hebben, ook al is het
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onvermijdelijk, dat menigmaal de jongeren zich zullen afvragen in moedelooze buien:
‘waarom dan toch schilderen wij? Iets schooners te maken dan reeds gegeven werd
in kunst is haast ondoenlijk!’ En toch, dan geeft het moed te zien hoe een reus als
Israëls, die zelfs na zijn veertigste levensjaar nog brak met de oude traditie en zich
geheel eigen nieuwe wegen schiep, het aanzijn heeft gegeven aan een kunstuiting
zoo vol van klassiek schoon, zoo grootsch van conceptie en zoo trillend van intens
sentiment, dat het ineens,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

295
als met één slag medereiken kan tot aan het allerschoonste - het eeuwig, door alle
tijden heen ‘blijvende’ - wat ooit in schilderkunst is bereikt kunnen worden. Heerlijk
is het te bedenken dat men nu reeds, nog tijdens het leven van den grooten meester,
heeft kunnen en leeren beseffen wat diens kunst beteekent en beteekenen zal, en
sterker stroomt ons bloed ons door het lichaam, wanneer wij overpeinzen dat hij
geheel van ons is, hij, aan wiens voeten heel de kunstwereld neerligt, in diepe
reverentie. Dat geeft dan moed en ook in de landschapskunst zal ééns weder
opstaan een kunstenaar, die brekend met de traditie geven zal een geheel nieuwe,
eigen schildermanier. Ook Mauve was een reus en groot is de roem, die allerwege
rondwaart om zijn werken. Wij hebben dus slechts te berusten en te wachten...
verlangend uit te zien...

‘HUISJE VAN DEN BOKKENBOER.’

Tot die jongeren van welke men met reden verwachten kan dat zij zich een eigen
plaats zullen weten te veroveren in onze kunst, behoort wel zeker genoemd te
worden de schilder wiens naam aan het hoofd van dit artikel vermeld is. De wijze
waarop hij in zeer korten tijd - eerst sedert een viertal jaren heeft hij zich als
kunstschilder gevestigd; vroeger was hij bij het onderwijs - de groote moeielijkheden
der techniek heeft weten te overwinnen en de wijze waarop hij zich in een geheel
eigen trant heeft weten uit te spreken, motiveeren wel voldoende de verwachtingen,
die men van hem heeft. En zeer persoonlijk is zijn werk. Uit het enorme aantal
schilderstukken der hedendaagsche tentoonstellingen zal men het zijne onmiddellijk
aanwijzen als behoorende tot het meest degelijke, meest eerlijke, meest doorvoelde,
dat daar werd gegeven. Zijn werk is zeer bescheiden en als er één ding is waar Van
der Ven het land aan heeft dan is het wat hij zoo typeerend aanduidt met het woord
‘knaleffect’. Daardoor valt zijn werk niet op - alleen voor hen die het hebben leeren
waardeeren en voor wat men fijnproevers in kunst zou kunnen noemen, heeft het
groote waarde. Men kan zich de voldoening denken van den eenvoudigen kerel
toen een der eerste door hem geëx poseerde stukken de aandacht trok van den
kunstkenner Veth, die destijds met groote waardeering in zijne zoo bekende
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kunstverhandelingen eenige regelen aan hem wijdde. Dat gaf zooveel moed en nog
steeds is het alsof dat gunstige oordeel van een zoo bekwaam kritikus hem
zelfvertrouwen geeft en nieuwen lust tot voortgaan op het moeilijke pad, zoo vol
van decepties. Want, menschelijkerwijze gesproken, werd daardoor de intrede in
die wondere waereld van kunstliefhebbers en vooral kunstkoopers eenigs-
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zins, zoo niet véél, gemakkelijker gemaakt.
Ook toen in het voorjaar 1907 een aantal zijner werken in den kunsthandel
Oldenzeel te Rotterdam, waar zoo menig thans algemeen bekend kunstenaar zijn
debuut maakte werden tentoongesteld, vond hij zijn werk, niettegenstaande het een
zeer onvolledig overzicht gaf van zijn kunnen, (omdat zijn beste stukken niet werden
opgevraagd aan de particulieren bij wie zij in bezit waren) in alle bladen bijna
eenparig met ongewoon enthousiasme besproken. O, ik weet wel, dat al dit schrijven
over kunst en kunstenaars, zoo vaak ook door tot oordeelen totaal onbevoegden,
dikwijls ergernis wekt, dat meermalen ook de grootste onzin door het gretig-lezende
publiek wordt verteerd; het schrijven door ieder over alles-en-nog-wat behoort tot
onzen tijd; elk kunstenaar zal gaarne erkennen voorstander te zijn van kritische
bespreking zijner werken, mits door algemeen erkende en zeer bevoegde
beoordeelaars.

SNEEUWSTUDIE.

Doch het werd mij eens zoo aardig juist gezegd, door iemand bekend om zijn
flegmatische beschouwing der levenskwestiën: ‘in elke kritiek, hoe zot ook, is altijd
een kern van waarheid! En van een kritiek door een onpartijdig en strikt eerlijk
beoordeelaar, waarin deze meent aan te toonen een stellige fout in compositie, in
teekening of wat dan ook in het kunstwerk gemaakt, kan stellig elk kunstenaar iets
opsteken’.
Veel ook wordt er tegenwoordig geschreven over wat men zoo gaarne aanduidt
met den naam van ‘de Larensche bent’ en de misverstanden, die omtrent de
samenwerking der schilders in het mooie dorp Laren in Noord-Holland bijna algemeen
bestaan, zijn werkelijk legio. Zij zijn er, zij werken hard, zij hebben elk hun eigen
streven, doch school vormen doen zij niet en samenwerking, die het gebruik van
termen als ‘de Larensche bent’ zou kunnen wettigen - bestaat ter eenenmale niet.
Hoe het dan komt, dat zoo velen opgetrokken zijn naar dit dorp? Mij dunkt, het is
gemakkelijk te verklaren, als men weet hoe Laren den schilder het heerlijk
buitenleven geeft in al zijn bekoorlijkheden zonder te zeer ‘buitenaf’ te zijn, hoe het
contact tusschen hen en het kunst-centrum Amsterdam niet verbroken behoeft te
worden, hoe gemakkelijk er ateliers te krijgen zijn, hoe goedkoop er het bouwen is
en vooral hoe de boerenbevolking als model zich leent Tevens is het landschap
bijzonder mooi, vooral in voor- en najaar, en niettegenstaande allerwege het
dorpsschoon in de laatste jaren bedorven is en wordt, bleef het meest aantrekkelijke
gedeelte, het Zeveneind, vrijwel intact. Zoo zijn er dan thans een vijftigtal hollandsche
schilders woonachtig - om niet te spreken van de vele hier tijdelijk vertoevende
Amerikanen en Engelschen, die mee doen aan wat men zou kunnen noemen
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‘de interieur-fabricage-recept-Neuhuys’ - en onder hen is Van der Ven wel degene
wiens oordeel en raad door diegenen der schilders met welke hij omgaat (en dat
zijn er velen, want hij is zeer populair) wel het meest wordt ingeroepen en
gewaardeerd, ook - en dit is dunkt mij typeerend voor hoe hoog men zijn oordeel
schat - door interieur-schilders. Want hij heeft een verwonderlijk scherpen, op kennis
der oude kunst gebaseerden kijk op werk van

BRINKJE TE LAREN.

anderen, weet in een oogwenk het zwakke punt te vinden en tevens in altijd juist
gekozen woorden duidelijk te maken en de middelen aan te geven hoe met een
kleinigheid verandering aan te brengen, die verbetering is. En waar zoo menig
kunstenaar de gave mist en de kracht tot zelfkritiek heeft Van der Ven een open
oog ook voor zijn eigen tekortkomingen. Het is eens gezegd, dat zijn schilderijen
wel eens op het kantje af van ‘fatigué,’ van moegewerkt waren, o zeker, hij weet
het zelf wel het best, maar door-wérken wil hij, dóorvoeren tot zoover het slechts
kan en dan... kan het soms haast niet anders dan ten koste der frischheid van het
werk! Het verliest het spontane; zijn schetsen - zij tintelen, ik herinner mij een studie
van korenschoven in vollen zonnegloed, van een hooiberg ook, in zomeravond
geschilderd met luchtstrepen in de lucht, van ondergaande zon, zoo frisch zoo
levendig als het slechts zou kunnen zijn gedaan. Ja, vast te houden die frischheid,
dat is zijn oogmerk, vast te houden de groote visie, de impressie op het landschap
en interessant te blijven tot aan de laatste penseelstreek vóor het los laten van zijn
sujet, ziedaar zijn streven. En hoe meer hij gewerkt heeft, des te meer is hij zelve
er van overtuigd, dat met hoeveel eerbied ook na een vlot gedane, rake studie, de
moeielijkheden eerst beginnen met het dóorvoeren. Als eens de tijd daar zal zijn,
die naar ik van ganscher
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harte voor hem wensch, zich niet zoo heel lang zal laten wachten, dat hij vrij zal zijn
om al zijn kunnen, al zijn denken, al zijn tijd te geven aan zijn werk, zonder dat zich
telkens de voor den kunstenaar werkelijk afschuwelijke financieele zijde van het
leven laat gevoelen; dàn eerst zal hij kunnen geraken tot een kunstwerk waarvan
hij al jaren droomt: Een landschap, een groot landschap, waarin heel het intens
hollandsch stemmingsschoon is vastgelegd; waarin de stemming - want vóor alles
is hij stemmings-kunstenaar - zoodanig is weergegeven dat elk onderdeel, dat zelfs
het geringste détail van het schilderij medewerkt tot en uitdrukking geeft aan het
sentiment, het groote sentiment. En ik voel, dat er dan een landschap zal zijn
gegeven dat reikt tot het allerhoogste, dat er een kunstwerk zal zijn ontstaan, dat
van een altijd blijvend schoon zal zijn. Stemmingskunst is geen monumentale kunst
zegt men, goed, maar zij is er niets minder om, en wat mij betreft, met hoeveel
eerbied ook voor de lijn, geloof ik dat het gevoel in een kunstwerk is en wel altijd
zijn zal: nummer éen.

KRIJTTEEKENING ‘WILGEN.’

Een lust is het Van der Ven te zien werken, buiten. Dat gaat zoo kranig er op los,
in ongeloofelijk korten tijd de stemming van het landschap weergevend met forsche
vegen en vastleggend al dat fijne der voor het kunstenaarsoog alleen zichtbare
schoonheden in de natuur; nu eens met den vinger een te harde lijn verzachtend,
dan weer den boel door elkaar schommelend met het buigzame tempermes, weet
hij op merkwaardige wijze te profiteeren van elk gunstig moment, dat hem het
landschap doet zien in dàt licht waarin hij het wil weergeven. Men moet zelf beeldend
kunstenaar zijn om te kunnen weten hoe uiterst zeldzaam de oogenblikken zijn van
het nóg eens ‘zien van het eens geziene.’ En als de indruk niet héel sterk, als de
liefde voor je onderwerp niet héél groot is, ja dan voel je het wel gebeuren, dat onder
het werken de inspiratieverslapt, dat je het geval niet meer goed ziet en dat je ten
slottemoedeloos wordt om wat ik hierboven noemde: het niet meer zien van de
stemming. Het vasthouden is zoo verschrikkelijk moeilijk en geen leek kan beseffen
hoe vaak een af-kunstwerk het resultaat is van grooten innerlijken strijd. Israëls
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heeft het goed gezegd, de grootste moeilijkheid voor den kunstenaar ligt er in het
moment te weten, waarop hij zijn werk los kan laten.
Niettegenstaande Van der Ven zeer nerveus is, staat hij soms toch op het vlakke
land met z'n schilderspullen, terwijl woeste windvlagen
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om en langs hem worden neergesmeten van uit de hoogte waar de wolken jagend
drijven. Benijdbaar is zijn bezadigde - ik zou haast zeggen: zakelijke - wijze van
werken. Heeft een landschap hem getroffen onder zekere werking van lucht en licht,
dan legt hij daarvan meestal eerst de kleuren vast in een rake schets. Daags daarna
of, zoo het weder veranderd is, dadelijk wanneer het landschap dezelfde stemming
toont, maakt hij dan een krijtteekening gewoonlijk op grijs bordpapier met zwart krijt,
nu en dan wel met een kleurtje opgewerkt, - hoevelen voelen zich te groot om zich
de moeite te geven tot het maken van een teekening, als leiddraad - het toont zijn
lust van door te willen dringen in de lijnen van het landschap, welke hij zoo stipt
mogelijk - haast photografisch juist - weergeeft met behoud van alle toonwaarden.
Het spreekt van zelf dat, met de kennis daarbij opgedaan, de visie van hetgeen hij
maken wil zich zoo heeft vastgezet in zijn denken, dat met betrekkelijk geringe
moeite het schilderij, dat daarna wordt aangezet, reeds zeer ver doorgevoerd kan
worden. En zoo vaak als noodig is trekt hij daar dan mee naar buiten, soms, vooral
vroeger, maanden werkend aan hetzelfde schilderij en soms ook wel dagen en
weken niet kunnende werken door weersgesteldheid of indispositie, want wat bovenal
den waren kunstenaar in hem kenmerkt is dunkt mij wel het feit, dat zonder ‘gepakt’
te zijn, zonder inspiratie, het hem ten eenemale onmogelijk is te werken. ‘Wanneer
je geïnspireerd bent,’ pleegt hij te zeggen, ‘dan is het of een ander voor je schildert;
of je medium bent, of het je van hooger hand wordt ingegeven, want o, dan valt het
je zoo gemakkelijk. Maar verslapt je inspiratie onder het werken, wil je je dwingen
tot werken, niettegenstaande je eigenlijk den lust, de warmte mist - och hemel, dan
valt het zoo zwaar en dan moet je het palet wel uit de handen leggen!’

BLOEMSTUK. EIGENDOM VAN MR. J.R. VOûTE, AMSTERDAM.

Dit gezegde geldt ook voor zijn bloemstukken, want naast het landschap legt Van
der Ven zich met groote voorliefde toe op het schilderen van bloemen, en het is
hem onmogelijk te werken als zoo velen, die een stilleven klaar zetten en zoo maar
lukraak beginnen; aan hen ontbreekt van zelf
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de zoo noodige liefde voor het onderwerp. Je moet zoo absoluut overtuigd zijn van
wat je maken wilt om tot een resultaat te komen. Maar om zich heen in 't atelier
heeft hij steeds de schoonste bloemen staan, en voelt hij zich geïnspireerd, dan
werkt hij, met volharding, met enthousiasme van 's morgens vroeg tot dat het daglicht
tanen gaat, zich zelfs geen tijd gunnend tot rustig nederzitten aan den maaltijd. En
hij heeft heel geen rust totdat in verf is vastgelegd zijn visie van het onder zekere
belichting hem getroffen hebbend bloemstuk. Want wat hij schildert is niet de vorm
in de eerste plaats, doch de stemming; niet de détails, zooals de ouden, doch het
geheel ziet hij aldoor. Want de ouden ‘bouwden’ als het ware zoo'n groot bloemstuk
op in détails, componeerden soms bloem voor bloem schilderende, verschikkend
de dingen onder het werk. Op deze wijze is de arbeid minder zwaar, doch kan men
van een visie nimmer spreken. Juist daardoor is het zoo uiterst moeilijk met bloemen
tot een goed, geheel-af schilderij te geraken, omdat maar aldoor, de eene soort
sneller dan de andere, maar toch aldoor, zij aan verandering onderhevig zijn. Zoo
ik zeide, hiervoren, het is steeds de stemming die hem pakt, vóór alles is hij
stemmingskunstenaar en droomer en bemijmeraar van al wat mooi is.

STUDIE: KORENSCHOVEN.

‘Hij heeft den hartstocht, maar de passie bedwongen, hij heeft de kracht, maar
de rijkheid is in den zachten week-gevoeligen bleeklichtenden fijn-grijzen toon. Dit
(zijn) werk, dat zeer schoon is, al wordt het veronachtzaamd en al neemt de maker
gansch niet de plaats in die hem toekomt, schoon omdat het gekomen is uit stille
ontroering, doet een kunstenaar kennen van een gevoeligheid zoo teer, dat zij
overgevoeligheid lijkt, van een waarheid van effect, die het maakt tot iets - dat
tusschen schreeuwrommel voorbij zou kunnen worden geloopen, maar met een
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werk, dat dan toch maar is, zóó zuiver en zóó eerlijk en zoo met zeer sterke
overtuiging en een rijpheid zoo bewust ondanks zijn schijn-van-armoede, dat het
wordt tot een zacht genot om er stil voor te zitten kijken.’ Dit naar aanleiding der
Oldenzeel tentoonstelling. En allen die het voorrecht hebben hem van nabij te
kennen, waardeeren in hem den waarachtigen kunstenaar, vast van zijn kunnen
bewust; vol vertrouwen zien zij dan ook de toekomst tegemoet, die wel zeker brengen
zal de algemeene erkenning van in hem gevonden te hebben een, wiens arbeid
behoort tot het beste, het meest waarachtig-doorvoelde ja meest klassieke wat ten
onzen tijde op het gebied der vaderlandsche landschaps- en stillevenkunst wordt
gepresteerd. Kunst helpt ons de schoonheid te waardeeren, doch zonder waardeering
der schoonheid is het onmogelijk kunst te verstaan. En juist voor hen, die zelve het
vermogen missen uiting te geven aan de schoonheid, welke zij in zich voelen, moet
toch het zoeken naar schoonheid even sterk zijn als dat van den kunstenaar, wil
men diens werk ten volle kunnen apprecieeren. Vooral om te kunnen genieten van
zulk uiterst subtiel werk als dat van dezen schilder is eene absolute overgave noodig,
een geheel doordringen in de intenties van den kunstenaar.
Laren, Augustus 1907.

STILLEVEN: ‘KAN MET UIEN.’
(NAAR DE SCHILDERIJ IN 'T BEZIT VAN MEVROUW M. IRISH STEPHENSON-HAGEN).
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Bombay, Urbs Prima in Indis,
door Maurits Wagenvoort.
Verwonderlijk is Bombay's pracht. Wanneer in de maanden Mei en Juni de Indische
natuur hare schoonste bloemen, als boomen hoog en breed opgeschoten en vertakt,
laat uitbloeien in kleurplekken van purper en bloed, dan heeft de bezoeker, die door
deze poort Indië binnenkomt, een visie, waarvan de rijkdom en de grootschheid
door geen stad ter wereld wordt overtroffen.
De breed aangelegde haven met stoomschepen, door alle Oceanen bespoeld,
al dadelijk; de straten en pleinen met openbare gebouwen, die paleizen zijn, dàn;
later de stevige villa's, de wel onderhouden weelde-tuinen: met dit alles schijnt
Groot-Britanië den binnenkomende te willen zeggen: ‘ziehier wat bijna
twee-en-een-halve eeuw van Britsche geestkracht en arbeid vermogen.’ En in
gedachte antwoordt hij: ‘Ja, het is wel waarlijk een groot en machtig volk, dat dit
Indische werelddeel souverein bestuurt.’
Natuurlijk is het Britsche een groot en machtig volk. Een kort onderzoek leert den
vreemdeling inzien, dat Bombay niets anders, niets meer is dan de poort van Indië,
aan de Malabaarsche kust, zooals de zusterstad Calcutta, dochter ook zij van
Engelsche geestkracht, het is dicht aan de kust van Coromandel. Indië lijkt een
*)
Perzisch b a b c h a n é , een woning, welke haar uiterlijke beteekenis erlangt door
haar prachtigen ingang. Al het andere is niet veel zaaks, maar de poort is stevig en
mooi. Enkel zoo groot en machtig, tevens zoo pronklievend een volk als het Britsche,
heeft voor het lijdende Indië zulk een valschen voorgevel durven en kunnen zetten.

HINDOETEMPEL TE BOMBAY.

Welbeschouwd heeft Bombay niets anders met Indië te maken, dan dat zij het
emporium is van den Indischen invoer en uitvoer. Het zit zelfs - zeven kleine eilanden
tot een gemaakt - niet aan het Indische land vast. Geheel en al een Britsche
schepping, schijnt het Indië zooveel mogelijk te willen doen vergeten. Om twee
baaien heen gebouwd, waarvan de eene de groote havenwerken voor oorlogs- en
koopvaardijvloot bespoelt, en de andere, tusschen twee landtongen in, Colába en
*)

Letterlijk: ‘deurhuis’.
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Malabar-hill met het ‘Fort’ in het midden, dat schoone Bombay bespiegelt, dat men
een gestyliseerde leugen zou kunnen noemen, herinnert deze stad aan de
beroemdste Westersche handelssteden van vroeger en nu, maar niet aan Indië.
Met zijn massalen klokketoren in het midden van het ‘Fort’ aan het strand, doet
Bombay denken aan Alexandrië en zijn vuurtoren aan d e Middellandsche Zee; aan
Venetië met zijn Sint-Marcustoren aan de Adriatica; zelfs aan Londen met zijn
Westminstertoren aan den Theems. Maar Indië herkent men slechts in de weelderige
schoonheid der omringende en overal overwinnende natuur. De bouwers van
Bombay hebben haar niet willen, niet
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kunnen onderdrukken, maar gebezigd om hun werk te bekransen, zooals bij Indische
feesten de eeregasten bekranst worden.
***

INDISCHE WINKELIER TE BOMBAY.

Bombay is n o c h een Indische, n o c h een Engelsche stad: het is de stad der
Parsi's. Wat zij is dankt zij, nevens het Britsche bestuur dan, aan dit kleine, maar
begaafde volk, dat de vroegere grootheid van Perzië verklaart. Want deze Parsi's
zijn een gering overschot der Zoroastersche Perzen, die, aan hun godsdienst trouw
gebleven, door den overwinnenden Islam voor zich uitgejaagd, hun land verlaten,
en een schuil gevonden hebben bij de zachtmoedige Hindoes. Uitstekend
menschenmateriaal voor zulk een om zich heen grijpend volk als het Engelsche,
dat hoofden noch vooral handen genoeg had, hebben de Parsi's van het begin ònzer
en der Engelsche vestiging aan de Malabaarsche kust, de Westersche zaak in Indië
krachtig voortgeholpen. Reeds voor dat Katharina van Braganza, in 1661, het eilandje
Bombay mee ten huwelijk bracht aan den Tweeden Karel Stuart, natuurlijk op
aandringen van de Engelsche C o m p a n y , wier bewindvoerders reeds lang hadden
ingezien, dat daàr, aan deze kust Engelands toekomst lag, reeds voor Bombay, tot
een fort gebouwd, van een ‘Eiland des Goeden Levens’, zooals het onder de
Portugeezen geweest was, werd tot een pestkerkhof en een knekelhuis, hadden
de Parsi's ons en den Engelschen getoond wie zij waren, te Soerat, de groote
handelsstad, ietwat Noordelijker, die onder zou gaan door Bombay's opkomst. Zij
waren de makelaars, tusschenpersonen bij alle transactiën met Muzelmans en
Hindoes. Zij waren àndere lieden dan deze. De Parsi's begrepen de Westersche
bedoeling, het Westersche willen met een half woord. Aan hun godsdienst, aan
hunne zeden hielden zij v a s t met een waarlijk-Oostersch conservatisme. Toch
niet zonder ook daarin aan verruimende invloeden gehoor te geven. Maar voor alles
wat buiten hun tempel, buiten hun huiskamer omging, konden zij zich-zelf niet
genoeg vernieuwen en hervormen, bracht hun de dag van heden geen verbetering
genoeg, en hoopten zij, door een kier van de deur, de verbetering te kunnen
bespieden, welke de dag van morgen zou brengen.
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Zij telden maar een gering getal, nu nog niet meer dan 100.000. Juist te weinig
om ooit met hun intellect gevaarlijk te kunnen worden. Maar welk een buitenkans
voor de Engelschen in dit land een volk te vinden, waaraan zij de zaken voor een
groot deel konden toevertrouwen. Als kooplieden hadden de Parsi's van ons noch
e

de Engelschen iets te leeren; als scheepsbouwers deden zij, in het laatst der 18
e

en het begin der 19 eeuw, die van Engeland verwonderd en ietwat ongerust opzien.
De schepen, die zij te Bombay bouwden, toen reeds een groote zeestad, waren
even zeewaardig als die van Engeland, maar veel goedkooper en van beter hout.
Welke gerustheid dus voor de ‘C o m p a n y ’ en de Engelsche regeering in een tijd,
dat Engeland in oorlog was met Frankrijk, met Amerika, met ons oòk - ofschoon
met ons toen reeds voor goed was afgerekend - later, toen Napoleon Aziatische
veroveringsplannen berekende, dat men Indië niet van
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schepen behoefde te voorzien, en men deze zorg veilig aan de Bombaysche Parsi's
kon overlaten. Toen het grootste gevaar voorbij was, meenden de Engelsche
belanghebbenden genoeg te hebben genoten van deze plotseling bewezen
superioriteit eener Indische natie. Trouwens de stoom hervormde de scheepvaart,
en van uit Engeland werden de Parsi's niet aangemoedigd te toonen, dat zij dit ook
wel konden: stoomschepen bouwen. Het was beter, dat alles wat Indië behoefde
uit Engeland kwam, althans het was voordeeliger... voor Engeland. Den Parsi's was
het onverschillig, waarmee zij hun geld verdienden: zij verstonden alles en deden
alles goed. Nu de scheepsbouw voor hen geëindigd was, zochten zij het in de
textielnijverheid, waarin Azië, zoolang zijn naam in het Westen bekend was, door
zijne handweverijen zijn meesterschap had bewezen. Indische geweven stoffen
waren niet het minst-belangrijke uitvoerartikel onzer en der Engelsche factorijen in
dit werelddeel. Die uitvoer verminderde, hield op, toen de stoom ook deze nijverheid
hervormde. Manchester kwam op. Maar hier lieten de Parsi's hun licht niet uitblazen:
zij maakten allengs van Bombay ‘het Manchester van Indië’.

VIJVER IN EEN HINDOETEMPEL TE BOMBAY.

Trouwens, wàt ook de andere Indische volken onder het Engelsche bewind leden,
de Parsi's hadden geen klagen De Muzelmans hadden hen mishandeld, de Hindoes
hen geduld, de Engelschen gaven hun gelegenheid te toonen wat er in hen stak.
Dus zijn er in Indië geen trouwer aanhangers van het Britsche bestuur dan de Parsi's.
Zij hadden het goed, de rest kon hen niet schelen. Nu redeneeren zij iets minder
egoïstisch: zij leeren inzien, dat ook zij behooren tot de Indische gemeenschap, die
klaagt en reden tot klagen heeft. Het is een Parsi, vroeger lid van het Engelsche
parlement, de heer Dadabhai Naorodsji, dezelfde die op het laatste internationale
Socialistencongres, te Amsterdam, uiteenzette wat de Engelschen onder kolonisatie
verstaan - verschilt het veel met onze opvatting? - die met andere Indiërs dat Indische
nationale congres hebben bijeengeroepen, dat jaarlijks vergadert om over de
middelen te beraadslagen, en de wegen te zoeken, waardoor Indië in de toekomst
tot autonomie kan komen.
Den Engelschen getrouw, niet uit liefde maar uit eigenbelang, nemen de Parsi's
een breede plaats in tusschen de Engelsche souvereinen - in Indië voelt iedere Brit
zich souverein - en de inlandsche bevolking, aan de geheele Malabaarsche kust,
maar bijzonder in Bombay. De hoogste en best betaalde betrekkingen zijn natuurlijk
voor de souvereinen. Doch waar elders de daarop volgende ook voor de Engelschen
zijn, heeft het Britsche bestuur het in Bombay niet kunnen nalaten er Parsi's voor
te benoemen, althans hun er een deel van te geven. De geheele Bombaysche
textielnijverheid, ruim 80 spinnerijen en weverijen, waarin 90.000 h a n d s aan den
a r b e i d zijn, Hindoes en Muzelmans, wordt door de Parsi's beheerscht. In de
laatste twintig jaren zijn de Indische Joden uit Cozjin - deze oòk zoo welbekend bij
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onze vaderen in Indië - hun concurrentie komen aandoen. Natuurlijk met goed gevolg
voor de laatste, want een Joodsche gemeenschap, ook in het Oosten, wanneer zij
zich eenmaal uit haar moeras van vreemde verdrukking en eigen geloofsfanatisme
heeft kunnen opwerken, neemt het in zakenkennis
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en ondernemingsgeest tegen elke andere op. De rijke Sassoons, de Engelsche
Groot-Joden met wie koning Eduard zoo bevriend is, zijn van Cozjinsche, althans
van Bombaysche afkomst, en hunne rijkdommen dateeren uit den tijd van de dolle
katoen-speculatie, toen Noord en Zuid in Amerika met elkaar in oorlog waren, en
het geluk Bombay naar het hoofd was gestegen. Velen zijn toen geruïneerd; enkelen,
die het hoofd koel hadden gehouden, hebben door de katoendolheid van anderen
groote fortuinen gewonnen.
Maar dat is al lang geleden: het evenwicht heeft zich hersteld en Bombay heeft
er door gewonnen, want het is er schooner en beter op geworden. Het spreekwoord,
dat de winnende hand mild is, wordt door niemand beter verduidelijkt dan door de
Parsi's Zij weten geld te verdienen - en ik moet wel overbrengen, dat men hun daarbij
*)
'n groote rekbaarheid van geweten toeschrijft - maar eenmaal verdiend, weten zij
het uit te geven ook, zoowel in hun familieleven, als ten bate van het algemeen.
Hunne vrouwen, nog steeds gekleed met de Indische s a r i , meestal van fijne
handgeweven zijde, geborduurd met zilver of goud of kleine parelen, een kleed,
dat, gedeeltelijk over het hoofd geslagen, aan het lichaam de statige lijnen verleent
van Grieksche of Romeinsche statuën, hunne vrouwen, zelden zeer mooi, maar
altijd zeer verstandig, zeer lief van gezicht, zijn getooid, feest of niet, met de rijkste
juweelen. De mooiste rijtuigen, althans de prachtigste, de edelste paarden, zijn de
rijtuigen en de paarden van rijke Parsi's. De grootste villa's op den Malabarheuvel
in de weelderigste tuinen zijn van de Parsi's. De schitterendste feesten, gegeven
bij huwelijk of andere blijde gebeurtenis, zijn de feesten van de Parsi's. Indien zij er
geen geld voor hebben, leenen zij er geld voor tegen woekerrente, soms verarmen
zij er zich voor.

HINDOETEMPEL TE BOMBAY.

Wat hun burgerschap van het luisterrijke en bloeiende Bombay aangaat: de
schoonste, de nuttigste openbare instellingen: het E l p h i n s t o n e -C o l l e g e , bijna
een universiteit, de H i g h S c h o o l o f A r t , het I n s t i t u t e o f R e s e a r c h zijn
geheel of grootendeels van Parsi-schenkingen gebouwd. Andere voortreffelijke
scholen, openbare fonteinen, ziekenhuizen, kraamvrouwen-gestichten, weeshuizen,
gestichten voor de invalieden des levens, al deze instellingen, welke op te merken
*)

De Bombaysche katoen staat op dit oogenblik door overproductie zeer laag genoteerd, de
voorraden in de Bombaysche opslagen zijn zoo groot, dat zij in den eersten tijd op
prijsverbetering geringe hoop geven. Wel opmerkelijk dus - zoo opmerkelijk, dat ieder er het
zijne van uitsprak - dat gedurende de vier maanden van mijn verblijf in Bombay, van begin
Maart tot eind Juni 1906, een kleine vijftig katoenbranden voorkwamen, die goed 30.000
balen beschadigden tot een bedrag van f 2.028.800. De eigenaars trouwens waren niet enkel
Parsi's.
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het hart goed doet, zijn, soms ten koste van persoonlijke verarming, door hen
gesticht.
***
Men noemt hen ‘vuuraanbidders’, maar dat zijn ze niet. Zij aanbidden A h u r a
M a z d a - het Opperwezen - in de vier elementen. Zij vereeren het vuur, en zouden
*)
het niet willen blusschen, en onderhouden het in

*)

In verband met de voorgaande aanteekening op de Bombay'sche katoenbranden, zou hier
een geestigheid gezegd kunnen worden, die de schrijver gaarne aan den lezer overlaat.
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hunne gebedshuizen, waarin geen anders-geloovige mag binnentreden. Hooger
dan dit tempelvuur vereeren zij de zon. En ik, die voor wat men godsdienst pleegt
te noemen slechts matige sympathie gevoel, ik voel mij gedrongen te zeggen, dat,
waar ook de practijk der godsdiensten gadeslaande, ik nergens sympathieker gebed
heb gezien dan dat der Parsi's, wanneer zij, bij het ondergaan der roode of
barnsteengele zon, aan het strand voor Bombay blijven stilstaan, het gezicht gekeerd
naar het ondergaande licht, terwijl zij hunne handen soms uitstrekken als om den
dag te bidden nog een oogenblik te toeven. Op de groote feestdagen zijn daarbij
de Parsi-vrouwen over het strand verspreid, en in hare kleurige gewaden lijken zij,
uit de verte, wel een krans bloemen neergelegd aan de kalmspoelende zee. Op het
oogenblik, dat de zon ondergaat, en de Parsi's deze machtige manifestatie van het
Opperwezen aanbidden, vereeren zij ook het Water, de Zee, waarover zij wel
bloemen uitstrooien, nadat zij haar met de vingertoppen beroerd, en daarmee het
voorhoofd bevochtigd hebben. Dan buigen zij zich eenige malen ter aarde om met
het hoofd ook deze openbaring Gods aan te raken, en dus te vereeren. Wat de lucht
betreft: hoe kan men haar anders eere brengen dan door haar niet te verontreinigen?
Hiernaar streven zij.

PARSI VUURTEMPEL TE BOMBAY.

Opmerkelijk, deze lieden, maar het opmerkelijkste van hun leven is hun dood.
Daarbij hebben zij een hond noodig - en er is niet een Parsi, die de oorzaak of de
beteekenis van dit gebruik kan verklaren - een hond met twee gele vlekjes boven
de oogen, zoo dat hij ‘vier oogen’ heeft. Die hond, en bijna elke familie bezit er een,
wordt bij den doode gebracht, en zal nu de ziel van den gestorvene ‘den weg naar
het Paradijs wijzen’. Ten minste, zoo wordt gezegd, maar niemand weet er het fijne
van. De Zoroastersche godsdienst is er een ‘zonder Boek’, d.i. zonder ‘Openbaring’,
zooals de Joodsche, de Christelijke, de Muzelmansche er bezitten: vandaar de
vervolging, die de Parsi's van de overwinnende Muselmans hadden te lijden. Indien
Zoroaster ooit geleefd heeft, dan heeft hij waarschijnlijk geen ‘Openbaring’ gegeven;
indien hij een ‘Openbaring’ heeft gegeven, dan heeft hij haar niet te boek gesteld
indien hij haar te boek gesteld heeft, dan is zij in ieder geval verloren gegaan, want
reeds voòr de vervolging bezaten zijne aanhangers geen regel schrifts, waaraan
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zijn naam was verbonden. Zoo is er in den Zoroasterschen godsdienst misschien
nog meer sleur en napraterij dan in eenigen anderen.
De Parsi's begraven hunne dooden niet, zooals Christen en Muzelman, noch
verbranden zij hen, gelijk de Hindoes, maar zij leggen hen neder in de ‘Torens des
Zwijgens’, waarvan zij er op den Malabarheuvel vijf bezitten, dus op het hoogste
punt der stad, en in een tuin, zooals schooner men zich niet denken kan. Daar
worden de lijken overgelaten aan de groote roofvogels: afzichtelijke gieren, die op
de transen der Torens hun prooi zitten af te wachten. Wat deze wijze van
lijkenbezorging tegen zich moge hebben - en zeker is, dat de vrijzinnigste onder de
Parsi's reeds over een betere denken, bijvoorbeeld vertering door electriciteit, zoodat
aarde noch vuur wordt ‘verontreinigd’ -
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bij eenig nadenken moet men hun gelijk geven, die zeggen, dat het ten slotte
onverschillig is of een doode, onder de aarde, door de wormen en mijten wordt
gegeten, of, er op, door de groote vogels des hemels, die, wordt beweerd, in een
uur hun afkeerwekkend maal geëindigd hebben.
Dit laatste is misschien niet waar. Het is altijd verboden geweest een blik te werpen
in die ‘Torens des Zwijgens’. Den lijkbezorgers, vertrouwden ofschoon zeer
‘onrein’-geachten personen, is het verboden te spreken bij of aangaande hun werk,
en thans worden die verboden streng gehandhaafd. Maar reizigers in vroegere
eeuwen, onze Stavorinus bijvoorbeeld, in het laatst der achttiende, hebben
gadegeslagen en beschreven wat daar binnen te zien was, en dat was
afkeerwekkend. Doch dit gebruik is een der grondstutten van den Zoroasterschen
godsdienst, en de Engelsche overheid, die, en groot gelijk heeft zij, evenmin als wij
ooit aan den godsdienst harer onderworpen volken raakt, laat de Parsi's voortgaan
hunne dooden neer te leggen in de ‘Torens des Zwijgens’, van welk gebruik zij het
onschadelijke voor de openbare gezondheid reeds sinds lang heeft kunnen
vaststellen.
***

EEN HINDOETEMPEL GEWIJD AAN DEN AAPGOD HANOEMAN, TE BOMBAY.

Over Bombay sprekende of schrijvende, heeft men het over de Parsi's. Daàr
komen zij voor den dag. Elders in Indië verdwijnen zij in de massa. Want Indië is
voòr alles massaal, en een ‘natie’ van 100.000 menschen verliest er zich in, zooals
een hagelkorrel in een hoop graan, indien zij niet tezamenhangt en eigenschappen
bezit, die haar veroorloven zich in het Westersche leven van omgang, handel en
bedrijf geheel bij ons aan te sluiten.
Wanneer men het ‘Fort’ verlaat, dat, reeds lang ontmanteld, heerlijke plantsoenen
heeft gekregen voor vroegere muren en wallen, het ‘Fort’ met zijn pretentie van het
eigenlijke Bombay te zijn, dan komt men in de ‘n a t i v e t o w n ’. En zeker, de
pretentie, dat het ‘Fort’ Bombay zou wezen, heeft haar grond: het is, Calcutta niet
te na gesproken, de weelderige en schoone hoofdstad van dat Engelsche Indië,
bestaande uit eenige duizenden vorstelijk levende g e n t l e m e n en l a d i e s ,
verspreid over het ondenkbaar-groote land, waarvan sommige grenzen zich in
vaagheid verliezen. Maar de inlandersstad is het àndere Bombay: hoofdstad van
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het ‘Presidentschap’ van dien naam, een land van twintig millioen inwoners: een
‘armelui's land’, zooals het gewoonlijk gekarakteriseerd wordt.
Dit is wat men bedoelt, zeggende dat Indië een b a b c h a n é is: een ‘deurhuis’.
Het bezit twee prachtige ingangen, voor en achter, Bombay en Calcutta, die doòr,
en de rest is verval, armoede, pestilentie.
Het Engelsche Bombay, dat waaraan de Parsi's zooveel gedaan en betaald
hebben, met zijn grootsche openbare gebouwen, klokketorens, monumenten,
fonteinen, parken, is maar een pui. Die pui is van verwonderlijke durf: staalkaart
van allerlei bouwstijlen. Men vraagt zich daarbij wel eens af wat Engelsche gotiek,
wat Romaansch, wat Italiaansche renaissance en Jonisch te doen hebben met het
Indische klimaat en het Indische leven? Maar wilden de bouwheeren en
bouwmeesters
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dan dat hun werk daarmeê iets te doen had? Zij bekommerden zich wat om het
Indische: c h e z v o u s , p o u r v o u s , e t s a n s v o u s , zeiden zij met een
historische grofheid. Maar de vreemdeling, eenmaal over die verwondering heen,
kan niet ontkennen, dat al die openbare gebouwen grootsch van opvatting zijn, en
eenige bijzonder welgebouwd. Een station als het ‘Victoria Terminus’, gotiek als
een kathedraal, vindt men nergens overtroffen. Het is misschien het rijkst-gebouwde
station ter wereld. En die breedheid van opvatting, die durf, dat zelfbewustzijn, dat
zelfvertrouwen, uitgesproken in het Engelsche Bombay, is wat er tenslotte eerbied
voor afdwingt. Ik heb het een ‘gestyliseerde leugen’ genoemd, maar die leugen
heeft niets kleingeestigs. Het is de leugen van een volk dat durft.
***

EEN DER ‘TORENS DES ZWIJGENS’ TE BOMBAY, WAARIN DE PARSI'S HUNNE DOODEN NEERLEGGEN,
OM HEN DOOR DE GIEREN TE LATEN VERSLINDEN.

Het echte Bombay, dat der Indiërs? Elke Indische stad is schilderachtig, rijk van
kleur, wonderbaar door de vele uitingen van een leven, zooals men het nergens ter
wereld geopenbaard ziet: dàt Bombay maakt geen uitzondering. In hare eindelooze
en woelige straten vindt men dezelfde kleurige of naakte, en ook dan kleurige,
menigte van elders; aardig gebouwde tempeltjes; huizen met puien van
sierlijk-gesneden hout; vuile watervijvers, waarin een geloovige menigte zich denkt
te reinigen, zoo niet naar het lichaam, want het water ziet er uit als groentensoep,
dan naar de ziel; heilige koeien en stieren, die ongehinderd door de straten loopen
en door de vromen gevoederd worden, indien zij zich niet zelf voederen aan de
uitstallingen der kleine winkeltjes; bonte optochten van godsdienstige- of
familiefeesten met de muziek van fluiten en cymbalen, handtrommels en kleppers,
uitingen des levens kortom, deze niet enkel, welke aan de edelste vormen van
Hellas zouden doen denken, indien de menschen, die er deel in nemen, maar iets
lichter van huidskleur waren. Dit alles is een vreugde der oogen, maar elders zal
grooter vreugde ons deel zijn. Zelfs dit inlanders-Bombay is geen Indische schepping.
Zoo de Engelschen het al niet zelf gebouwd hebben, het is niet gebouwd zonder
hun goedkeuring. De hoofdstad van een, armelui's land’, dat Bombay: een gevaarlijke
buurvrouw dus voor het elegante ‘Fort’, in welks straten de verfrisschende zeewinden
vrij spelen hebben. Armoede is overal min of meer gevaarlijk voor de welgesteldheid,
en het is verwonderlijk, dat deze haar niet krachtiger te keer gaat. Vaak wordt het
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gevaar vergeten, tot het bange oogenblik, dat het de woning der vergeetachtigen
binnentreedt. De armoede van het inlanders-Bombay is zeer gevaarlijk.
Het ‘eiland des Goeden Levens’, zooals de Portugeezen Bombay nog konden
noemen, werd dra, heb ik in het begin gezegd, voor de Engelschen een pestkerkhof.
Juist door zijn gunstige ligging: oorzaak waarom zij liet zoo begeerlijk vonden. Want
het eigenlijke eilandje Bombay was weldra niet groot genoeg. Er lagen nog zes
andere omheen, niet meer dan riffen, waarvan enkele bij den vloed der zee
overspoeld werden. Die werden allengs bij het ommuurde Bombay aangeplempt.
Daar was voorspoed, maar schrikkelijke sterfte. Bombay is gebouwd op de
beenderen zijner vroegere kolonisten. Thans, in vergelijking van voorheen, is het
bijna een K u r o r t . Het
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Engelsche bestuur heeft sinds het begin der 19 eeuw al zijn geestkracht
ingespannen om van Bombay een gezonde stad te maken: het te vele geboomte
weggehakt, de muren der stad afgebroken, de straten verwijd, de huizen verbeterd,
de rioleering geopend. Daar is alles gedaan om de zeebries koninklijk te ontvangen.
En Bombay is nu een gezonde stad... voor de Europeanen, het Bombay van het
‘Fort’, en van Malabarhill, en van Opper-Colába. Maar bij de buurvrouw daarnaast
sterven ze dagelijks aan typheuze koortsen, pokken, roodvonk, ziekten der
ademhalings-organen, boosaardige malaria. Om niet van alle andere ziekten te
gewagen, waaraan menschen sterven kunnen: pest en cholera heerschen er
chronisch, maar breken soms uit in verschrikkelijke epidemieën. In de vier maanden
van mijn verblijf, klom het cijfer der pestdooden tot goed 220 per dag. Onrustbarend
genoeg, maar toch niet zoo erg als voor eenige jaren, toen de pest door dood en
vlucht Bombay herleidde van goed een millioen inwoners tot nog geen
achthonderdduizend. En het is niet meer dan billijk te zeggen, dat de Engelsche
overheid ook hier veel doet om de algemeene gezondheid te bevorderen en
epidemieën te voorkomen of te bestrijden: een Sisyphusarbeid, waarbij de inlanders
door onverstand en godsdienstig vooroordeel haar eer tegenwerken dan helpen.
De n a t i v e t o w n is de donkere achtergrond van die stad van paleizen en
parken, rijk, welvarend, gezond, zorgeloos levend: het Bombay der Engelschen.

IN DE BOMBAYSCHE INBOORLINGENSTAD.

***
A p o o r m e n ' s c o u n t r y : het Presidentschap Bombay, is tenslotte de stad
Bombay een stad van arme lieden. Reeds over dag kan men het in de inlandersstad
zien, hoe arm vele menschen er zijn, hoe uitgehongerd, hoe vuil, hoe melaatsch.
Maar terwijl dan alles in een rumoerige beweging is, en het Indische leven zacht,
gemoedelijk, zorgeloos van karakter over de bezoekingen van dit aardsche
schouderophalend glimlacht, vindt het oog zooveel op te merken, dat er nauwelijks
tijd is aandacht te schenken aan bijzondere verschijningen. Met het vallen van den
nacht komt alles tot rust, er komt afscheiding in den baaierd: de arbeid scheidt zich
af van de bedelarij, de gezondheid van de melaatschheid, het levensgenot van den
honger, en wanneer de opmerkzame Europeaan zich dan in de straten der
inboorlingenstad waagt, ziet hij in het halfduister eener gebrekkige verlichting, zoo
niet bij het blauwachtige licht van een zwart-schaduwenden maneschijn, meèr dat
hem bang maakt, waarlijk, dan in het al glorierijk omstralende licht van den dag, dat
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zelfs Job en zijn mesthoop pracht verleent. Naakt onder hunne vodden, een steen
tot hoofdkussen, of met het hoofd op hun arm, liggen zij daar uitgestrekt op rijen en
slapen, de mannen, vrouwen en kinderen, die geen woning hebben, althans geen
woning waarin ze anders kunnen verblijf houden dan wanneer de regenvloeden van
den moeson hen daartoe dwingt. Maar met droog weder, dat is negen maanden
van het jaar, slapen daar duizenden, misschien een paar honderdduizend op straten
en pleinen in het vuil, zooals de losloopende honden naast hen.
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Enkelen liggen daar nog in den vroegen morgen, wanneer het rumoerige verkeer
reeds weer begonnen is. Laat in slaap gekomen, slapen zij het eerste stuk van den
dag af, terwijl de bezige stad aan den arbeid gaat, maar goedig hun slaap ongestoord
laat. Dan, eindelijk, ontwakende, zich uitrekkende, windt de langslaper zich den
vuilen doek, die hem dekte als een lijkwade, om de naakte lendenen, en gaat
hongerig heen om een broodkorst te zoeken.

GEZICHT OP BOMBAY VAN MALABAR-HEUVEL.

In diezelfde nachten, bij maneschijn, of wanneer de groote stad door hare lantaarns
verlicht is, geniet men uit de tuinen van Malabarheuvel een gezicht van om jubelen
roepende schoonheid. Bombay ligt daar aan de meestal kalme zee, die zich ombuigt
tot een ronde baai; in het midden harer ontzaglijke paleizen, die zich nu donker
afteekenen tegen den licht-doorstraalden nachthemel, rijst òp de hooge klokketoren
met zijn verlichte wijzerplaat. Wanneer het uur vol is klinkt uit den onzichtbaren
mond van dien alleenstaanden reus - en voor een Nederlander is dit klokkespel een
lieve herinnering aan het vaderland! - klinkt het H o m e , s w e e t H o m e ! of, wil
men, ‘Lieve schipper vaar mij over!’ Hoevele en hoevele malen denken Europeanen
in Indië, òf zij Britten, Hollanders òf andere landslieden zijn, aan het vaderland,
vooral in de eenzaamheid van den nacht; hoevele malen is ook het vaderland het
onderwerp van hun gesprek! Zoo is het wel weemoedig, wel verlokkend om zich de
ziel te verslappen door weemoed, door den klokkereus van Bombay's strand te
hooren zingen: ‘T h e r e ' s n o p l a c e , l i k e h o m e !’
Ook het Engelsche gemoed heeft zijn sentimentaliteit. Het is in die uren, in de
tuinen van Malabarheuvel, dat men, uitziende op de schoone stad aan de
maanbeschenen zee, hoort: ‘i s i t n o t s w e e t , i s i t n o t l o v e l y ?’ Ja, zeker:
‘zoet’ is het, en ‘liefelijk’ is het ook, het nachtelijk uur van deze majesteitelijke stad,
die een onvergelijkelijk volk zich gebouwd heeft aan deze Arabische Zee Het is zelfs
meer en beter dan dat: het is troostrijk, het verkalmt. Aan den anderen kant van
Malabarheuvel ziet men uit op het nachtelijk wevende en spinnende ‘Manchester
van Indië’, met zijn aardsch firmament van electrische lichten. En uit de diepte der
palmen-begroeide rotsen, die daar de helling van den heuvel vormen, klinkt het
eentonig en toch zoo melodieus gebonk van de handtrommels van Indische muziek:
een bruiloft misschien, of de dans van Indische danseressen.
Maar grootscher wordt het schouwspel in den ochtendstond, wanneer achter de
stad de zon opkomt en haar plotseling zet in een gouden, haast onaanzienbare
glorie. Dat is de apotheose van Engelsche geestkracht Ik denk, dat enkel om dit
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schouwspel te genieten de Engelschen hunne huizen op den Malabarheuvel hebben
gebouwd, vlak tegenover de schepping hunner hoofden en handen. In zulk een
morgenstond denkt de aanschouwer - hoeveel te eer indien hij Engelschman is! aan het Scheppingswerk.
Daar ligt Bombay!
En de Engelschman, zelfvoldaan glimlachend, ziet ‘dat het goed is’.
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Hollandsche spotprenten in de negentiende eeuw
r
door d . H.E. Greve.
*)

II. 1815-1833.
Toen dan Europa eenmaal ver lag buiten Napoleon's greep, voor goed ditmaal en
veilig verzekerd, daalden mèt de vreeze ook snel de beroerde wateren van haat,
van geestdrift en onrust, die tenslotte in overkokende bruising den stokenden brand
onder den Europeeschen heksenketel hadden gedoofd. Voortaan lag tusschen
Longwood en Weenen de breede zee; en, wat méér zekerheid nog gaf: op de reede
van het kleine rotseiland in de verte, kruiste al loerende, gelijk een felle haai het
Britsche wachtschip. Een ieder voelde hier een Einde; een Slot waar geen da capo
meer op volgen zou.
Na de zekerheid verlangde Europa rust. Er brak een tijd aan van kalm genieten
willen van de zekerheid, die de zege had gegeven: ongestoord genieten willen van
de vreugden des levens, met jaren van woelig krijgsgedoe gekocht. Zonder
buitensporige stoornis mochten nu de jaren in vrede voorbijgaan aan een geslacht,
dat een Revolutie en een Keizerrijk had overleefd.
Een geslacht, dat nog niet vergeven en vergeten kon, zette zich er alomme toe,
het nieuwe heden te knoopen aan de zoo wreed verbroken draden der nationale
historiën. En de Bourbons waren niet de eenigen in Europa, die daarbij niets zouden
blijken te hebben geleerd.

LA JOYEUSE SORTIE.
1815. SPOTPRENT DOOR MARCUS OP DE ZUID-NEDERLANDSCHE KLERIKALEN EN ADEL. (MULLER

6072).

Wat de Revolutie en het Keizerrijk hadden platgebrand, begon weer te groenen
aan de overjarige planten Gods-Genadendom en Priesterheerschappij. De tijden
van onrust en

*)

Vervolg van dl. I, blz. 172.
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snelle lotswisseling hadden menig man schichtig gemaakt en, reikhalzend onbedacht,
terugverlangend naar het goede en oude voorheen, onder het zware lommer van
vorstengunst en kerkvoogdij. Zóó verlangt ook een herstellende te leven ten vervolge
op het vroegere, waarvan de herinnering aan het doorgestane ziekte-leed alle
bitterheid weet te verzoeten, allen druk weet weg te praten.

DE GROOTHANDELAAR.
1824 SPOTPRENT OP DE NEDERLANDSCHE HANDELSMAATSCHAPPIJ. (MULLER

6209).

Ook kwam het er nu op aan, de schade na den storm op te nemen en te zien wat
nog te redden viel; wat geknakt was, maar niet afgestorven; wat fleurigheid beloofde
onder zorgzamen kweek. En niet alleen wat te redden, maar ook wat nieuw te zaaien
zou zijn, nieuw geënt zou kunnen worden op den ouden stam.
Overal in de eerste jaren na 1815 is in elk land afzonderlijk de aandacht voor
zaken van dadelijk nationaal belang, locaal voordeel, persoonlijk fortuin. Landen,
waar het kontinentaalstelsel kunstmatigen, althans voorheen ongekenden
nijverheidsbloei had gebracht, trachtten de voordeelen te behouden; landen, die
nationale welvaartsbronnen hadden zien opdrogen, trachtten in vernieuwde energie
de stuwkracht te vinden, welke het goud opnieuw zou doen voortschieten.
Onderwijl was daar de Heilige Alliantie, zorgend voor de rust en de orde tusschen
de volkeren onderling: de Heilige Hermandad van Europa: de eenige verwantschap
die de Sainte Alliance overigens met heiligen had.
Rust en orde verlangde men, nu de zekerheid als een milde verademing over
Europa lag.
Rust verlangde de burgerij om zich, in dubbelen zin, òp te werken; rust ook om
zich uit te leven in zinsgenot.
Orde verlangde de burgerij; orde op eigen zaken; orde ook in binnen- en
buitenlandsche zaken; orde, óók in de wereldorde.
Maar, onder welke regeerders, onder welke regeeringsvormen, op welke
voorwaarden men dit al gewaarborgd kreeg, was te zeer onverschillig voor de groote
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massa der moderne bourgeoisie. Nog drie revoluties zouden in Westelijk en Zuidelijk
Europa noodig zijn om de schichtigheid van 1815 te boeten, de haast te achterhalen.
***
Men kan in de toenmalige Europeesche karikatuur de maatschappelijke idealen en
wenschen van een werelddeel in vacantiestemming terugvinden.
Men is niet gestemd de ideologische zaken zwaarwichtig op te nemen. Men
verlangt geen moraal-preeken van een HOGARTH meer: de ervaring van een
doorleefde werklijkheid was straffer leermeesteres dan diens didaktische kunst. Op
GILLRAY's prenten kleefde
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te veel herinneringen-opwekkend bloed; ROWLANDSON was te grof, te reëel, te zwaar
geworden.
Na de nare werklijkheid, de zonnige fantasie! Vooral de tintelende, kittelende
erotiek en de mode-persiflage, waarbij zooveel gelegenheid was de verbeelding vrij
spel te laten, vierden haar beste dagen. Lichte, coquette kleuren en bevallige lijnen
verdrongen de zwaarmoedigheid van het posthume klassicisme der Empire.

‘M. VAN DER SNUIF’... POUR LA 3E, ET DERNIÈRE FOIS, JE NE LE RÉPETERAI PLUS! OSERAI-JE VOUS
PRIER D'AVOIR LA BONTÉ DE VOULOIR BIEN.... PORTER.... ARMES!
1827. VAN HEMELRIJCK. SPOTPRENT OP DE SCHUTTERIJ (MULLER 6266).

Bekoorlijk en lief wil de jonge Biedermaier zijn erotiek opgediend. Niet al te
gewaagd, niet te pikant, niet te compromitteerend natuurlijk! Maar toch wel zóó, dat
jonge-Biedermaier straks te teerder-ondeugend zijn Biedermaierin in de armen zal
sluiten. Zóó is de erotiek der Restauratie....
Maar Biedermaier is niet verliefd alléén; Biedermaier is óók, dit niet te vergeten,
de Bourgeois-Satisfait van later in diens vlegeljaren. Het woelig Keizerrijk heeft hem
niet enkel bij Vrouw Venus veel in te halen gelaten. Veel is er in de havens en de
kantoren, op de Beurs en de wereldmarkt ongedaan gebleven. Fortuinen zijn
geslonken, namen zijn vergeten, veel energie in improductieve richting verbruikt.
En dit alles zal hersteld moeten worden: Europa is niet louter een werelddeel in
vacantiestemming!
Op de karikatuur dier tijden drukt ook haar stempel de burgerij als klasse, die
òpkomt, opkomt voor haar belangen en haar eigenbelangen. En dit met jong
verlangen, jonge kracht, jonge overhaasting. Overal in stad, in land, in Europa wordt
de ijzeren wet van het ‘laisser faire, laissez aller’ in haar uiterste consequentie, de
concurrentie, doorgevoerd. Wee hem die achterblijft, wee hem die treuzelt!
Biedermaier heeft zoodoende slechts tijd, bijwijlen witjes te lachen om zeer
begrijpelijken humor; humor, vooral uit zijn naaste omgeving, liefst uit het eigen
familieleven, en zelden gaande buiten plaatselijkheden om.
Dit is de tijd, die Krähwinkeliaden en de kwinkslagen op Spiessburg ten volle
waardeert; het is de tijd van Berlijnsche moppen in dialekt; van Hieronymus Jobs
en zijn navolgingen.
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Nog is deze zelfde Biedermaier, die verliefd is en hard werken wil om zijn
Biedermaierin in eere te kussen, bij dit al onvergeeflijk onverschillig, w e l k e
regeering hem brood en spelevaren geeft.
Eerst veel later dan hij echtgenoot en werkezel geworden is, zal hij twijfelen gaan
aan zijn regeerders. Dan zal ook onvermijdelijk de kritiek komen en de politieke
karikatuur hem een wapen zijn. Het allereerst in Frankrijk; zoo tegen den tijd, toen
de man stierf die voorspelde, dat Europa in hem één tyran op zijde schoof, om zich
onder honderd tyrannen te buigen.
***
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In deze tijden onderging het uiterlijk der journalistieke prentkunst een ingrijpende
verandering. De gelukkige vondst van Senefelder voegde een geheel nieuwe en
verrassende techniek toe aan de bestaande middelen voor prent-vermenigvuldiging.
Door haar werd de mogelijkheid geschapen, snel en billijk werk te leveren voor
de prentenmarkt; want vergelijkenderwijs eischte de nieuwe techniek minder
bedrevenheid en minder zorg dan de oude wijzen van produceeren door middel van
het palmhout en de koperplaat. Wat kon de journalistieke prentkunst beter verlangen?
En niet lang heeft het geduurd, hoewel op groote schaal eerst vijftien jaar na de
eerste proefnemingen, dus ongeveer in 1816, alvorens de journalistieke prentkunst
zich van den steendruk meester maakte; en natuurlijk de journalistieke prentkunst
bij uitnemendheid, de karikatuur, het eerst en het volledigst. Méér nog: aan de
lithographie heeft de karikatuur haar burgerrecht te danken
Want niet alleen de goedkoopte en het tamelijk eenvoudige procédé maakten
den steendruk populair. De steendruk schakelde den reproductor, den houtsnijder
of den graveur, uit. Ieder teekenaar, die de speciale techniek van hout- of
kopergraveeren niet zelf meester was, moest met zijn teekening komen bij dezen
tusschenpersoon. Tusschen teekening en prent bleef gemeenlijk het een en ander,
niet aan den strijkstok, maar aan het burijn hangen. Dank zij de eenvoudiger techniek
der litho kon nu ook de teekenaar zelf het reproductie-proces opzetten en voltooien.
Niets behoefde onder deze omstandigheden verloren te gaan. Iedere lijn, iedere
schaduw, iedere nuance kon getrouw gelijk de kunstenaar begeerde, tot haar recht
komen. Was dit op zich zelf al een stimulans voor den kunstenaar om persoonlijk
de uitvoering te verzorgen, een tweeden prikkel vond hij hierin, dat het procédé
naast ferme arceeringen en strakke omtrekken, ook uiterst gevoelige lijnen en
romantische schaduwpartijen toeliet, zooals zelfs de fluweele zwarte-kunst en de
tintige ets deze niet konden geven. Inderdaad is dan ook de Romantiek niet denkbaar
zonder de litho.
Het was deze weelde van uitdrukkingsvermogen, welke kunstenaars van
beteekenis tot de litho lokte; en omdat de litho het procédé was voor de journalistieke
en karikaturale kunst, kwamen door de litho meer dan door eenig andere techniek
vóór haar, werkelijke kunstenaars ook tot de karikatuur. Over de litho zijn VERNET,
CHARLET, RAFFET, DAUMIER, GAVARNI tot de karikatuur gekomen. De geschiedenis
der lithographie is over méér dan een halve eeuw tevens de geschiedenis der
spotprentkunst. Om zeer duidelijk te zien en te begrijpen, wat beide, karikatuur en
steendruk aan elkaar danken, kan men niet beter doen dan een, in houtsnede
geproduceerde litho van DAUMIER te leggen naast den origineelen steendruk.
In het kort is het lithographisch procédé als volgt. Gebruikt wordt een kalkachtige
steen met zeer fijnen korrel, dien men bijna uitsluitend in Zuid-Beieren aantreft. Aan
één zijde wordt deze steen volkomen glad geslepen; met, op bepaalde wijze
geprepareerd vet krijt of vettige inkt wordt op deze zijde de teekening uit de hand
neergezet. Een geprepareerde vloeistof wordt vervolgens over den steen uitgegoten,
waardoor de teekening onuitwischbaar wordt en de steen voor zoover niet beteekend,
onaantastbaar voor verdere vettige stoffen. Deze gedeelten krijgen daarentegen
de eigenschap, water te kunnen opnemen.
Wanneer nu het afdrukken zal aanvangen, wordt de steen met een vochtige spons
gedrenkt; daarna komt de steen onder den inktrol: de vettige drukinkt zet zich niet
vast op de natte, onbeteekende steen, doch wel aan de droge, vettige gedeelten
der teekening. De inkt, op deze plaatsen vastgehouden, wordt onder de pers
overgebracht op het drukpapier, en de litho is gereed.
Zooals men kan opmerken is de behandeling van den steendruk eenvoudiger
dan die vereischt is voor houtsnede of gravure; zij maakt evenwel den steen met
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de teekening niet geschikt om tegelijk met tekst in letterdruk te worden afgedrukt.
De wijze van publiceeren van spotprenten op afzonderlijke losse vellen, is dan ook
nog dezelfde als bij gravure en ets gebruikelijk was. Terloops zij
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hier er op gewezen, dat alleen in ons land tot op heden de afzonderlijke spotprent
in litho, toegevoegd aan een gedrukten tekst, gebruikelijk is gebleven (‘Weekblad
voor Nederland’, ‘Nederlandsche Spectator’, ‘De Kroniek’, enz.).
Maar, ook al geschiedt de publicatie op losse vellen gelijk in vroeger eeuwen,
reeds is, spoedig nadat de karikatuur zich van de litho meester maakte, dank zij de
goedkoope en maklijke techniek, de mogelijkheid geopend, g e r e g e l d e
spotprent-publicaties te ondernemen. Alhoewel eerst veel later van periodieke
spotprentkunst in den eigenlijken zin van het woord kan gesproken worden, zoo
valt er toch op te wijzen, dat de litho beslist deze periodieke kunst heeft voorbereid
en ingeleid. Zoodat de verdienste der litho ten opzichte der karikatuur niet alleen is,
dat zij voortreffelijke kunstenaars tot de satirieke kunst bracht, maar ook, dat eerst
bij haar begonnen is de stelselmatige en geregelde maatschappelijke kritiek door
het beeld.
***
Onderwijl zette ook Nederland zich welgemoed er toe, de geschiedenis des
Vaderlands te gaan overschrijven in het net. Nu de bewerker van rampspoed, zij
het dan ook niet door ons eigen knuisten van den nationalen bodem was verdreven,
waarom zou dan nu ons volksbestaan niet als weleer soliede te beleggen zijn?

LES JOLIS SOLDATS. ‘FAITES Z'ATTENTION MESSIEURS, QUE LE PLUS BEAU MOUVEMENT DE
L'EXERCICE EST L'IMMOBILITÉ.’
1827. VAN HEMELRIJCK. SPOTPRENT OP DE SCHUTTERIJ (MULLER 6266).

Daar was menig warm-kloppend hart dat hoopte, en menig diep bewogen
vaderlandsch gemoed dat bad: mocht Neerlands Leeuw als vóórmaals brullen,
tandenflitsen en staart-zwiepen gaan. De dichter zong:
Hier woonden eens Leeuwen, ontembaar en wakker,
Maar nu, sedert jaren, versufter en makker
Door Fransche bedwelming en vleijend gestreel...

Niet het kòn, maar het zou verkeeren:
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Met krullende staarten en golvende manen
Verscheuren zij, brullend, de kammen der hanen
En rukken Napoleon's adelaars af...

SPOTPRENT OP HET BRUSSELSCHE MUZIEKEFEST VAN

1830. (MULLER 6345 3).

Daar waren verder in den lande velen, die nuchterder dachten. De ware koopman
kent geen andere heraldiek dan die op de keerzijde der munt. En zoo
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was er in den lande menig handelsman, die zijn kapitaal in de booze tijden van het
kontinentaal-stelsel had zien slinken. Ook schatten, welke mot en roest gezegd zijn
niet te verteren, hadden mede in Holland geleden onder een tot ledigheid doemend
regime: beursspeculatie en smokkelhandel waren beide tot bijna nationale deugden
geworden. Menig nijvere en handelsman begroette nu in den gouden morgenstond
der bevrijding, de belofte van een nieuwe Gouden Eeuw.
Menig patriciër uit een oud regentengeslacht, en naast hem menig homo novus,
zag niets liever gebeuren, dan herstel van 's Lands aloude constitutie, ‘gezuiverd
van gebreken en gewijzigd door al wat ondervinding, voorbeeld en verlichting tot
verbetering kon bijdragen.’
In den lapidairen stijl van een strooibiljet uit 1813 vindt men alles van goeden wille
bijeen; het heet daar onder meer:
De Zee is open
De koophandel herleeft
Alle partijschap heeft opgehouden
Al het geledene is vergeeten
En vergeeven.
Alle de aanzienlijken komen in de regeering.
Elk dankt God.
De oude tijden komen wederom
Oranje boven!

Ja waarlijk, waarom zou het den Nederlanden van zóó goeden wille, niet welgaan?
Daar had men bijvoorbeeld de lagere standen, het volk. De loonen waren laag,
in de groote steden en in de provincie; epidemisch heerschte daar de onder-voeding.
Maar zou daar niet een betere tijd komen, nu de rood-wit-blauwe banen weer
horizontaal van den vlaggestok wapperden instee van verticaal? En was daar niet
weer Oranje om te verlossen en te lenigen, als vroeger; en was het volk niet gereed,
om met traditioneel enthousiasme zich om den vorst te scharen?
Daar was de middenstand, gedwee en gewillig, als voren gereed te prijzen wat
de heeren wilden wijzen. Mits er weer werk was aan den winkel en geld in de
winkellade: wat bekommerde Biedermaier zich dan om de politiek?
Daar waren verder de kinderen, in vóór-revolutionaire tijden geboren uit oude
regentenfamilies, die hunkerden naar regeeringsmacht en, bij overerving, de
instincten der regeerkunst met zich droegen.
Daar was ten slotte een vorst, zéér ijverig, zéér bekwaam; het type van een
industrieel potentaat, te rangschikken in éénzelfde klasse met Leopold II van België
en Edward VII van Engeland; maar bij de toenmalige Europeesche hoven als
liberaal-vooruitstrevend verdacht; een vorst, zeer wel berekend voor en op zijn
plaats tusschen handelsmenschen en industrieelen.
Er is een duidelijke economische en er is een nog duidelijker politieke oorzaak
er voor aan te wijzen, waarom Holland niet de oude van vroeger is geworden.
Toen Holland op de oude manier dacht geld te verdienen als water en op het
water, bleek, dat het getij voor beurtschipperij en beurshandel op den ouden trant
voorbij en dat de manier om grof geld te verdienen was: zelf goedkoop produceeren
en zelf duur verkoopen. Het kontinentaalstelsel had de zaken in deze richting
gestuwd.
Weinigen zagen de noodzakelijkheid van bakens verzetten in gelijk Willem I.
Inlandsche bronnen van productie voor de wereldmarkt kenden wij onder de
Republiek zoo goed als niet; en toch, er werd toen, in vroeger jaren, maklijk geld
verdiend. Het noodzakelijke van meedoen aan industrieele en machinale produktie
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en sneller verplaatsing der goederen dan te water mogelijk was: hoe lang heeft het
nog geduurd, eer dit besef doordrong!
De vereeniging met het industrieele België ware voor de noordelijken een weldaad
geweest. Maar de naijver op Antwerpen als handelsstad en verder het
politiek-religieus antagonisme van beide zijden, heeft een innige menging in den
weg gestaan.
Hier is dan de tweede, de politieke reden.
De Heilige Alliantie, de koddebeier van Europa, stelde aan de zijde, waar Europa
voor het gevaarlijk Frankrijk als open en bloot lag, een nachtwaker aan; eerste klas
behoefde deze bewaking niet te zijn, omdat het woelig land nog jaren lang onder
het speciale oppertoezicht der Heilige Alliantie
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zelve zou staan. Een mogendheid van den tweeden rang, over voldoende middelen
van bestaan en verweer beschikkend om bij een mogelijken stormloop uit het Zuiden
zich lang genoeg te kunnen laten verslaan, totdat de groote mogendheden zelf
gereed zouden zijn den vloed te keeren, werd dus aan Frankrijks Noordergrens op
wacht gesteld.
De Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden werden één, niet omdat de partijen
dit verlangden, integendeel! Maar omdat Europa zekerheid, rust en orde gewaarborgd
wilde. Zóó laat men ook wel kinderen als faux troisième bij minnend gevaar alleen,
voor de zekerheid, voor de gemoedsrust en voor de orde.
Zonder protest ging dit niet in zijn werk. Verlangde men in Noord-Nederland terug
naar de oude zelfstandigheid als natie, naar de omstandigheden van vroeger,
voorzoover noodig alleen hier en daar veranderd, ook in Zuid-Nederland werd, als
in elk overig land van Europa, de zoo wreed afgebroken draad der nationale historie
gaarne weer opgenomen. De Roomsche geestelijkheid verlangde haar goederen
en voorrechten, in revolutionaire tijden ingeboet, terug. De Belgische adel wilde, als
eenmaal onder de Oostenrijksche Habsburgers, aandeel aan de directe regeering
des lands. Wat België verder aan minder reactionaire elementen bezat, de
Franschgezinde liberalen, de athéisten, de industrieelen en commercieelen, al dezen
en zulken zouden een nadere aansluiting bij Frankrijk begeerlijker en voordeeliger
achten dan de inlijving bij het Noorden, dat instee van beschermende rechten moest
aandringen op vrijhandels-regime, instee op opening der Schelde, ep haar sluiting.
Zoowel aan het Congres te Weenen als aan Lodewijk XVIII werd ondubbelzinnig te
kennen gegeven, dat een inlijving bij het Noorden niet werd begeerd.
Met een zwaar hoofd werd ook in Noord-Nederland de vereeniging en hare
gevolgen overwogen. De Roomsche eeredienst in het Zuiden; de hooghartige
Belgische adel; het liberalisme en de naar beschermende rechten snakkende
Belgische industrie; hoe zou een Protestantsch koopman van reactionairen huize
zich met dat al in staatsrechtelijke connectie kunnen wenschen?
De vereeniging van Noord en Zuid is tenslotte daarom een misslag gebleken,
omdat werd voorbijgezien, dat de mensch niet alleen zalig, maar ook rijk wenscht
te worden, op zijn e i g e n manier.
***
In de eerste jaren van het bestaan van het nieuwbakken Koninkrijk der Nederlanden
scheen evenwel niets bepaald onrustbarends de tragi-komische ontknooping na
het derde lustrum te voorspellen.
Voor een deel mag dit op rekening geschreven worden van de voorzichtige, koolen
geit-sparende staatkunde van Willem I. Het juiste inzicht van Willem I, dat het
Koninkrijk, om te kunnen mededingen op de wereldmarkt, in de eerste plaats eigen
industrieele bronnen van inkomsten moest bezitten, bracht er hem vanzelf toe het
verstokte vrijhandelsstandpunt te verlaten en in- en uitgaande tarieven ter
bescherming der Belgische en de kunstmatig gekweekte Noord-Nederlandsche
industrie op te stellen. De oprichting der Handelsmaatschappij in 1824 was evenzeer
een juiste maatregel, waardoor het Nederlandsche kapitaal gelegenheid had zich
te werpen op de exploitatie der Koloniën. En al is het waar, dat aan Willem's
financieele politiek het vorstelijk hemd nader was dan de rok van zijn volk: ten slotte
was het niet deze politiek, die de ontknooping in 1830 voorbereidde.
Dat de eerste jaren van het Koninkrijk betrekkelijk zonder schokken voorbijgingen,
is mede te verklaren uit de weinig diepe belangstelling, die de burgerij in haar geheel
voor de politieke vraagstukken van den dag voelde. Het is opmerkelijk hoe weinig
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de niet tot mede-regeeren uitverkoren burgerij zich ten Noorden en ten Zuiden van
de Maas gelegen liggen liet aan de wijze waarop en de middelen waarmede zij
geregeerd zou worden In het bijzonder maken de Noordelijke Nederlanden den
indruk, uiterst lauw te zijn ten opzichte van staatsregelingen en grondwetten;
misschien wel omdat men daar
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binnen de twintig jaren, alreeds niet minder dan negen verschillende constituties
had beleefd.
Ook ten onzent is de belangstelling meer voor zaken uit eigen, nauwbegrensden
kring; voor ‘zaken’ in de eerste plaats.
Het is dan ook zeer opvallend, dat geen spotprenten zijn aan te wijzen, welke de
humoristische zijde van de gedwongen vereeniging van Noord en Zuid belichten.
En wanneer wij optellen, welke voorvallen in de politiek der eerste vijf jaren onder
de regeering van Willem I aanleiding hadden k u n n e n zijn voor stekelige
opmerkingen, dan is het gemis aan soortgelijke prenten al een zeer duidelijke
vingerwijzing.
Eén enkele, maar ook zeer venijnige spotprent was in 1815 verschenen, ‘La
Joyeuse Sortie’ betiteld. Hier is een optocht uitgebeeld van monniken, priesters,
prelaten, Jezuïeten, nonnen, grand seigneurs, zooals deze met hunne leuzen en
eischen de Nederlanden gaan binnen trekken. De ‘mémoires’, welke de Belgische
geestelijkheid en ridderschap aan het Congres te Weenen richtte tegen de
vereeniging der beide Nederlanden; De Broglie's ‘Instruction Pastorale’; De Foere's
‘Spectateur Belge’; de herstelling van het tiendrecht en alle heerlijke rechten; het
opkomen der Jezuïeten voor priesterlijk onderwijs: niets is vergeten.
Maar de vereeniging van Noord en Zuid zelve en de politiek der navolgende jaren
hadden per slot gereeder aanleiding tot bijtenden spot kunnen geven. Wij behoeven
maar even te denken aan de wijze waarop de nieuwe Grondwet aangenomen werd
verklaard (‘arithmétique néerlandaise’!); aan de verwijdering van Van Hogendorp;
aan het ‘gouvernement personel’ van Willem I: wanneer wij dit alles slechts
bedenken, wat onbenut aan de Hollandsche en Belgische satire voorbij ging, dan
moet men wel tot de overtuiging komen, dat zoowel in Noord als in Zuid de
belangstelling voor zulke zaken tot de regeerders zelven beperkt bleef. Inderdaad,
de parlementaire regeeringsvorm, hoe dan ook samengeweven met een aan
absolutisme grenzend gouvernement personel, was voor het volk van Nederland
een jas op-den-groei gemaakt.
***

MATER ALMA; LA MÈRE CIGOGNE.
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1825. SPOTPRENT OP DE REGELING DER ACADEMISCHE EXAMENS EN GRADEN.

Het is niet derhalve de politieke karikatuur, die in het tijdperk van 1815 tot 1825
van de binnenlandsche omstandigheden en buitenlandsche verhoudingen dagboek
hield. Het is daarentegen verrassend tot de ontdekking te komen, dat de
Noord-Nederlandsche karikatuur bijna uitsluitend ‘handels’-spotprenten heeft
nagelaten.
Nu wees ik er boven reeds op, dat in de Nederlanden, gelijk in overig Europa, de
aandacht van de massa der burgerij gericht zou zijn op zaken van zeer persoonlijk
en commercieel industrieel belang. Zóó spreekt bijvoorbeeld ook het prentje op
Eduard Kann, effectenhandelaar en bankierszoon uit Frankfort, die omstreeks 1824
op de Amsterdamsche Beurs Oostenrijksche fondsen ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

319
handelde, te duidelijker taal, waar de karikatuur over belangrijker en meer
wereldschokkende gebeurtenissen (den Grieksch-Turkschen oorlog b.v.) zwijgt.
Hetzelfde valt te zeggen van twee - overigens niet onaardige - spotprentjes op de
Amsterdamsche firma J.H. Rupe en Zoon, die als grootfabrikanten, ook en detail
suiker en stroop hadden willen slijten.

1825. ‘LE COLLEGE OU LA CASERNE; DE DEUX CHOSES L'UN.’ (MULLER 6244).

Een derde prent uit ditzelfde jaar 1824 behandelt eveneens een ‘handels’thema,
maar is naar het gegeven belangrijker dan beide voorgaande prenten. Deze
verscheen naar aanleiding van de oprichting der ‘Nederlandsche
Handelsmaatschappij.’
Men kent de geschiedenis. Een maatschappij, opgericht met het doel den
wegkwijnenden handel op Oost-Indië met staatshulp tegen de Engelsche concurrentie
te beschermen, garandeerde 20 jaren lang 4½ pCt. aan de inschrijvers. Het kapitaal
stroomde toe; het aandeelenkapitaal werd van 24 op 57 millioen gebracht; en het
resultaat van beide was, dat de Handelsmaatschappij de groothandelaar bij
uitnemendheid zou worden, waartegen geen particulier initiatief meer zou kunnen
opkomen. ‘Zij b e d o e l d e den partikulieren handel op te beuren - zij hield hem
tegen.’ Het is merkwaardig, dat de spotprent ‘De Groothandelaar’ dit in 1824 reeds
vóór-voelde; de teekenaar van het bedreigde particulier initiatief zag den monsterkop
van het monopolie alle zwakkeren zonder vorm van proces inslikken. Maar de ware,
verborgen machten, die de particuliere kapitalen zou tot machteloosheid slaan, en
de gevolgen daarvan in een wereld, waar juist de vrije concurrentie den spoorslag
tot werk- en winst-maken was: deze verborgen machten zijn nimmer door een scherp
ziend satiricus geteekend. De Amerikaansche teekenaar FREDERICH BURR OPPER,
die in onze dagen de trusts met koel sarcasme te lijf gaat, begreep beter en vooral
fijner, wáár de schoen klemt!
Ook in België is, uit iets later tijd (1828) een groote, aardige plaat, die spreekt van
handelsbelangen, n.l. van de voorgenomen graving van een Brusselsch zeekanaal.
Het spreekt voor den Brusselaar vanzelf, dat Brussel's ‘Oudste Burger’, het
‘Manneken-Pis’, den watertoevoer zou regelen. Curieus is van deze plaat, dat hier
reeds het stoomschip, gepersifleerd als ton met een schoorsteentje, voorkomt.
Wat België verder van 1815-1825 aan karikatuur biedt is uiterst inferieur en locaal
getint. In 1817 is de boven reeds genoemde ‘Oudste Burger van Brussel’
zedelijkshalve een tijdlang verwijderd geweest, hetgeen zich, ik meen in 1847, nog
eens herhaalde. Bij beide gelegenheden verschenen enkele zeer platte platen.
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Verder verschenen in 1820 en volgende jaren telkens spotprenten op mislukte
vuurwerken, bij tentoonstellingen afgestoken; op partijdige jury-beslissingen bij
muziek-concourses; op afzetterij en bedrog bij gelegenheid van feesten in
verschillende steden gegeven. Een van deze prenten, die meermalen in series van
drie en vier platen verscheen,
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is hier gereproduceerd; zij doelt op het concours te Brussel van 19 Juli 1830.
Een enkel woord nog over de uitvoering dezer prenten. Ik zeide hierboven iets
over de litho en haar talenten lokkende techniek. De prenten, waarvan hier sprake
is, beziend, zou men alleen de eenvoudigheid en de gemakkelijkheid der techniek
als tempteerster erkennen willen. Zij zijn in eén woord abominabel slecht geteekend;
onduidelijk, verward, onbeholpen. Merkwaardig is evenwel, hoe, zoodra in de
Zuidelijke Nederlanden het nationaal antagonisme wakker begint te worden en de
politieke strijd aanvangt, de lithographie als wapen door betere en kundiger artiesten
wordt ter hand genomen. De man, die een cachet aan de karikatuur van zijn tijd
heeft weten te geven, is de Brusselsche teekenaar JOHANNIS LODEWIJK VAN
HEMELRIJCK.
***
Van dezen teekenaar is onder meer de voortreflijke serie prenten op de, in 1827
ook in de Zuidelijke provincies ingevoerde Schutterij, vroolijker gedachtenisse.
In het tijdschrift ‘L'Industriel’ van dit jaar verscheen achtereenvolgens een dertigtal
litho's, waarin met aanstekelijken humor met de ‘Schutterij’ gesold werd.
Nu is het gekken met de gewapende burgerwacht iets wat zich niet beperkt tot
ons eigen land, waarvan de bewoners den naam hebben niet krijgshaftig, niet militair
en niet strijdlustig te zijn. In het feit zelf, dat aan doodbedaarde en lammerlijk
onschuldige burgers moordwapentuig in handen wordt gegeven en men hen meer
of minder bloeddorstige oefeningen houden laat, zijn reeds contrastwerkingen
besloten, die in overvloede aanleiding kunnen geven tot een zondvloed van goedige
voor-den-gek-houderijen. Hier is het, dat niet alleen de Nederlandsche, maar ook
de Fransche, Duitsche, Engelsche en welk andere denkbare karikatuur nog meer,
aanleiding vindt de vermakelijke consequenties van het geval uit te spinnen.
Eenige politieke strekking hebben zulke speldenprikken in de allesbehalve martiale
kuiten van gewapende burgerwachten maar zelden; alleen in tijden van beroering
en dan nog niet altijd. Uit onze landen zijn als voorbeeld de prenten uit den
Patriottentijd aan te wijzen, gericht tegen de exercitiegenootschappen.
De Belgische prenten uit den ‘Industriel’ hebben geen politieke bijbedoeling, ook
al werd de schutterijwet in het Zuiden niet vriendelijk ontvangen. Het is de zuivere
humor op steen gebracht, de humor gesproten uit de contrastwerking tusschen
schijn en wezen. De schijn, het ernstig soldatenspel - het wezen de
burger-nuchterheid. Zóó is het in dicht geweest, van Van der Linde's vers op de
schutterij, tot aan Speenhoff's lied uit onze dagen. Zóó is het ook in de prent, te
beginnen met deze serie Belgische litho's van VAN HEMELRIJCK.
Uit een artistiek oogpunt vertegenwoordigen deze prenten in het geheele tijdperk
1815-40 het beste wat de karikatuur ons naliet. Vooral de eerste prenten uit de serie
zijn fijn en geestig geteekende scènes uit het geplaagde schuttersbestaan Met zorg
en smaak zijn de platen uit de hand gekleurd, wat de aantrekkelijkheid niet weinig
verhoogt. Daarbij zijn de onderschriften soms werkelijk om in een schaterlach te
schieten en met een tinteling van genoegen het ondeugende der prent nog eens te
bezien.
Enkelen dier onderschriften schijnt een klassiek voortbestaan als
‘Kazernehof-Bluten’ beschoren; in later tijd vindt men er enkele van nieuws
geïllustreerd. Zoo, waar de onderofficier, die zijn miliciens de recrutenschool zal
bijbrengen, de gedenkwaardige verklaring aflegt, dat ‘de schoonste beweging van
den soldaat de absolute onbeweeglijkheid is.’ Wat bv. GUILLAUME in onze dagen
nog eens heeft laten herhalen in een van zijn soldaten-albums.
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Het schutterstype heeft bij VAN HEMELRIJCK den soortnaam ‘M o n s i e u r V a n
d e r S n u y f f ’ en de serie zijner beproevingen is genaamd ‘L e s t r i b u l a t i o n s
d e M r . V a n d e r S n u y f f .’ Snuiven, het meest paisibele kittelingsgenot van
den kalme, den bedaarde na het genot van de lange Goudsche pijp, is niet tegen
de krijgsgebruiken, en de snuifdoos speelt in deze prenten een, voor de veiligheid
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des vaderlands bedenkelijk groote rol. Men mag zich trouwens wel herinneren, dat
onze defensie in deze jaren in zeer bedroevenden staat verkeerde; Willem I was,
zooals gezegd, meer een industrieel dan een militair vorst. Toen Frankrijk omstreeks
1826 weer roerig werd, bleek, tot misnoegen van Engeland vooral, dat onze militie
absoluut niet beantwoordde aan de matige verwachtingen, welke men van den
‘nachtwaker’ had gekoesterd.
‘Mr. Van der Snuyff en sentinelle perdu’ wacht het onraad, dat n i e t komen zal,
af met den vinger, niet aan den trekker van zijn geweer, maar in zijn geopende
snuifdoos. Op een andere plaat waagt de bedeesde en bedaagde schutterluitenant
in uiterst hoffelijke bewoordingen zijn bevel van geweerschouderen ten derden male
te herhalen aan den heer schutter, die zich juist gereed maakt de verrichting van
snuiven in twaalf tempo's te beginnen.

1828/29. - ‘GRACE, GRACE! NOUS EN SOMMES ACCABLÉS!!!’ - ‘HET IS TE LAAT BROEDERTJE.’
SPOTPRENT OP DE UITDRIJVING DER JEZUïETEN UIT NEDERLAND. (MULLER 6297).

De ‘Tribulations’ laten ons verder een aflossing van de wacht zien in regenweer;
de wacht met den korporaal wordt aangevoerd in een ruime vigilant. Een tweede
‘tribulation’ voert ons voor het conflict, wanneer een op post staand patroon zijn
bediende, in het martiale leven zijn korporaal, beveelt hem op staanden voet af te
lossen.
Ook de wapenoefeningen zelf leveren stof tot snaaksche grappen. Eén der prenten
is in verband te brengen met den bestaanden wrevel der Belgen tegen het invoeren
der Nederlandsche taal in België. Op het kommando ‘Op schouder 't geweer’ voeren
elk der vijf miliciens een verschillende beweging uit. En als explicit luidt de tekst:
‘Que diable a-t-il dit? Yi n'comprens rien!’
Dan zijn er verder de conflicten tusschen schuttersplicht en den huiselijken haard.
Conflicten, die leiden tot het vertrappen van familiepoesen en het ruineeren van
kaarsenkronen wanneer in de huiskamer met versnelden pas achterwaarts wordt
gerend. Conflicten tusschen schuttersplicht en huwelijkstrouw, die Mevrouw Van
der Snuyff haren man het betrekken van de wacht bij nacht doen verbieden; of ook
wel den vriend des huizes tot snelle vlucht door het raam nopen; of soms aanleiding
kunnen geven tot een déjeuner van Van der Snuyff, diens echtgenoote en den
schutter-kapitein. Het kan verder gebeuren, dat de schutter onverontschuldig baar
aangeschoten van den ‘schuttersmaaltijd’ in den schoot der familie terugkeert; soms
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als offer van zijn plicht akelig verkouden is geworden en slechts in liefderijke
vrouwen-verpleging heul en troost kan vinden.
Daar zijn verder de schutterlijke zwakheden; zooals de ijdelheid zich in 't uniform
der braven op doek te zien afgemaald; dan de zwakheid van maag en ingewand bij
drinkgelagen met werkelijke landsverdedigers, die meer ervaring en praktijk achter
de knoopen hebben dan Van der Snuyff; dan de zwakheid van het reukorgaan in
het gemeenschappelijk slaaphok van de nachtwacht....
Wat zullen wij nog veel van deze serie zeggen? Met bijzonder veel genoegen zal
ieder de onschuldige grappen bij de welgeteekende prenten waardeeren; in den
tijd,
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dat zij verschenen, zullen deze prenten uitbundig succes gehad hebben. Alleen dit
nog: niet alle platen zijn origineele teekeningen van VAN HEMELRIJCK. Enkele, b.v.
het déjeuner à trois, zijn copieën naar litho's van den Franschen teekenaar BELLANGÉ.
De Belgische teekenaar staat trouwens ook in zijn verder werk sterk onder Franschen
invloed.
Onze aandacht vraagt nu den fellen strijd, de nijdige karikatuur uit dienzelfden
tijd, waarin het voorspel begon van de verwikkelingen der dertiger jaren.
***
Van den aanvang af had er ‘werking’ gezeten in het materiaal, waarvan het nieuwe
Koninkrijk getimmerd was. Er waren aldoor dingen geweest, die kraakten, of slecht
sloten, of klemden: de gewone grieven tegen onsolieden bouw. De vraag is evenwel,
of ondanks ongerief en grieven, het huis tenslotte niet ‘ingewoond’ geraakt zou zijn.
Maar de tijd, waarin men gelegenheid had behooren te vinden om aan de
eigenaardige geluiden der nieuwe woning te gewennen, zag, als het groote vraagstuk
van den dag een ander geschilpunt dan waaraan het kraken van trappen, het slecht
sluiten van ramen en het klemmen van deuren te wijten zou zijn, op den voorgrond
komen. Dit geschil liep over de huishouding zelve.
Ook onze naburen, wonende in oudere en hechtere huizingen dan de onze,
stonden voor het feit, dat een bepaalde kategorie van bewoners méér ruimte voor
zaken en bezigheden hadden ingenomen, en thans ook de behartiging hunner
speciale belangen zorgzamer voorgestaan wilden, dan bij den ouden gang van
zaken het geval was geweest.
Het was de moderne bourgeoisie, die als industrieelen, handeldrijvenden en
agrariërs, begon op te dringen, vrijheid nam voor haren econonomischen groei, en
thans ook met klem van redenen en daden, aandeel vroeg in het bestier der
huishouding van staat. Want eerst wanneer zij, de bourgeoisie, in de wetgeving
haar wil kon dicteeren en dezen haren wil kon doen eerbiedigen in de uitvoering,
desnoods tegen de belangen van vorst, van adel, van kerk in: eerst dan zou zij den
hefboom in handen hebben, waarmede zij de oude wereldorde uit hare voegen tillen
zou, om de wereld zóó te stellen, dat deze voor haar ‘de beste der werelden’ werd.
Tusschen de jaren 1815 en 1848 beleefde geheel westelijk Europa de politieke
vrijmaking der bourgeoisie. Zonder strijd, wij weten het, ging dit niet. Want, hadden
vorst, adel noch kerk er zich veel van aangetrokken, dat de bourgeoisie in de eerste
decenniën der nieuwe eeuw de stoommachine aan hare belangen dienstbaar maakte,
en mèt deze den arbeider als verlengstuk: geheel anders lag de zaak, toen de
bourgeoisie ook de staatsmachine voor zich zelve opeischte, met of zonder kroon
als ornament. Gelet op het rijm: ‘wat gij graag wilt dat u geschiedt, gun dat aan een
ander niet’, moest de strijd om de staatsmacht van beide zijden fel gestreden worden.
Ook in het Koninkrijk der Nederlanden. Doch een samenloop van omstandigheden
heeft hier gemaakt, dat het onweer in andere richting opdreef, en insloeg, waar
niemand dit verwachtte.
Er waren, zooals gezegd, de wederzijdsche ‘grieven’, die als de
linkerhand-begeleiding de burgerlijke strijdzangen bleven volgen. Over de hooge
staatsschuld, die Noord mede ten huwelijk bracht; over bevoordeeling der
Noordelijken in burgerlijke en militaire ambten; over het vernederende der ‘inlijving’
van het grootere Zuidelijke bij het kleinere Noordelijke deel; over taal en
hollandificatie. Al had ook veel kieschheid en tact op den duur vele dezer ‘grieven’
kunnen doen slijten, zij vielen niet weg te redeneeren, zelfs niet bij een ‘mariage de
raison.’
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Belangrijker evenwel is, dat de bourgeoisie, die in de Nederlanden tot den
burgerlijken kamp was aangewezen, inwendig was verdeeld, zoodat van een
geconcentreerden opmarsch der burgerlijke partijen om de staatsmacht, geen sprake
kon zijn.
De internationale eischen der revolutionaire bourgeoisie uit de jaren 1815-48
luidden: vrijheid van kritiek op de regeering en contrôle op haar daden. De eerste
eisch riep de regeering voor de rechtbank der publieke meening; de tweede stelde
het regeerings-
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beleid ter verantwoording voor de volksvertegenwoordiging.

- ON NE PASSE PAS!! - ‘ç'EST LE BUDGET!’ - çA PASSE TOUJOURS.
1829. VAN HEMELRIJCK. (MULLER 6262).

Nu is het waar, dat van den aanvang af op de afschaffing der Oproerwet van 20
April 1815, die der regeering een strenge censuurmacht gaf, is aangedrongen; terwijl
reeds in 1815 getracht werd de ‘ministerieele verantwoordelijkheid’ in de Grondwet
te brengen.
De bourgeoisie echter, die beide eischen met klem had moeten verdedigen, was
inwendig verdeeld; in het Noorden was zij naar afkomst, aard en idealen een
volkomen verschillende van die in het Zuiden.
In het Noorden een handeldrijvende, speculeerende, rentenierende bourgeoisie;
rechtstreeksche voortzetting der oude regenten-families uit de tijden der Republiek,
was zij na 1815 als vóór 1795 ‘in de regeering’. Voor haar bestond niet - althans
toenmaals nog niet - eenige reden zich warm te maken voor de formeele bevestiging
harer positie in den Staat, waar en zoolang zij de materieele bezat. Zij begreep den
eisch der ministerieele verantwoordelijkheid niet; zag er eerst een staatsrechtelijk
paskwil en later een bedreiging tegen den p e r s o o n des Konings in. Zij stond op
het verstokte vrijhandels-standpunt, vreesde anderzijds de opening van den
Antwerpschen haven. Zij begreep van de liberale beroeringen van een half
werelddeel weinig meer dan te lezen en te vreezen viel in de koersnoteeringen;
foeterde en bad tegen de ‘tuimelzucht der eeuw’ en de ‘losbandigheid der pers’;
was, politiek gesproken, conservatief of onverschillig.
De Zuid-Nederlandsche bourgeoisie had anderen oorsprong; zij was jonger, eerst
opgekomen tijdens de inlijving van België bij Frankrijk en tot bewustheid gekomen
van hare eigenaardige belangen onder het kontinentaalstelsel, toen zij, industrieele
bourgeoisie, een verzekerd afzetgebied voor hare producten had gevonden in het
van Engelsche industrie afgesloten Europa. In haar hart dus Franschgezind, bleef
zij onder de nieuwe regeering aandringen op de bescherming van inlandsche
industrie; voor zoover zij zich op den handel wierp, vroeg zij openstelling der Schelde;
voor zoover onder invloed der verwante Fransche liberalen, maakte zij de
staatsmaximen tot de hare, die haar de regeeringsmacht verzekeren moesten.
Een eensgezinde bourgeoisie vond Koning Willem I dus niet tegenover zich. Zij,
vooral de liberale fractie, kon het hem soms lastig maken: gevaarlijk was zij niet,
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zoolang zij inwendig verdeeld was en hare deelen op zich zelf stonden. Integendeel
was zij op twee punten der regeering zelfs wel genegen; n.l. wat des Konings
i n d u s t r i e e l e - c o m m e r c i e e l e politiek betrof, en wat zijn a n t i -k l e r i k a l e
houding aanging.
Het is voor des Konings Protestansch geweten een geluk geweest, dat hij geen
éénsgezind oprukkende bourgeoisie tegenover zich vond: ongetwijfeld had deze
hem in de armen van Rome gedrongen. Thans echter richtte zich zijn politiek niet
tegen het militante, liberale deel der bourgeoisie, maar hij had de handen vrij
tegenover een ernstiger opdrin-
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‘AAN ONS MOETEN DE MINISTERS VERANTWOORDEN, EN NIET AAN DEN KONING!’
1828. SPOTPRENT OP DEN MINISTERIEELE-VERANTWOORDELIJKHEIDSEISCH. (MULLER 6309 3).

gende macht in den Staat: het strijdbare Ultramontanisme uit het begin der 19e
eeuw. Bovendien vond hij in dezen strijd tegen de Jezuïeten bijval bij het
Protestantsche Noorden, sympathie bij de liberalen in het Zuiden.
Het post-revolutionaire verlicht-despotisme van Willem I heeft tot het jaar 1828
aan de politiek een glimp van vooruitstrevendheid gegeven. In het Zuiden bleven
er klerikalen en liberalen door gescheiden, ondanks dat zij enkele
gemeenschappelijke grieven tegen de regeering hadden. Zijn waarschuwen voor
en zijn breken van den invloed der priesters en Jezuïeten, vond tot op dit jaar gretig
onthaal bij de liberale en anti-klerikale fractie.
Maar in 1827 viel in Frankrijk het klerikale ministerie Villèle. Zoowel liberalen als
klerikalen in het Zuiden stonden in contact met Parijs; een ministerie-wisseling als
in 1827, die te danken was aan de samenwerking der liberale en gematigd-klerikale
bourgeoisie, beduidde ook in België een nederlaag voor de klerikalen, een
verademing voor de liberalen, ja, zelfs een mogelijke samenwerking tusschen liberale
en gematigde bourgeoisie.
Het is dan in 1827 en '28, dat de liberale bourgeoisie het ultramontaansch spook
ziet vernevelen, zich niet meer tevreden toont met de oude anti-klerikale, de blauwe
idealen, doch nu ook de roode liberale consequenties wil.
‘C'était si commode’, schreef De Potter in 1828, ‘de pouvoir répondre aux Français,
qui, après quinze jours de sejour à Bruxelles, nous disaient: Quoi! pas de jury? Non, mais aussi pas de Jésuites. - Quoi! pas de liberté de la presse? - Non, mais
aussi pas de Jésuites. - Quoi! pas de responsabilité ministérielle? Pas
d'independance de pouvoir judiciaire, un système d'impositions accablant et
antipopulaire, et une administration boiteuse? - Il est vrai: mais point de Jésuites!’
Eerst in 1828 begint in de Nederlanden de burgerlijke strijd om de staatsmacht
te stijgen; liberale en conservatieve bourgeoisie hadden elkaar niet kunnen vinden,
thans reiken liberale en katholieke bourgeoisie elkaar de hand, tot heden gescheiden
gehouden door de aangewakkerde vrees voor het ultramontaansche spook.
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Het politieke ‘monsterverbond’ zette plotseling Zuid tegenover Noord; oude
‘grieven’ werden in dezen strijd weer opgehaald. Doch deze spreken thans geen
nationalistische, maar een burgerlijke oppositie-taal. Niemand dacht evenwel aan
afscheiding; niemand echter wilde een breuk.
In 1828 en 29 regende het petionnementen ter Griffie der Tweede Kamer
aangaande de verschillende punten, waarmede liberale en klerikale programs zich
wederzijds hadden verrijkt. De regeering antwoordde met tegemoet komen aan
enkele grieven; zij stelde nogmaals de oude wig van het klerikalen- en
Jezuïeten-gevaar; maar zij deed alles weer te niet met de strenge toepassing der
censuur. Maar het beste antwoord, dat de regeering geven kon, was de publicatie
van voor liberaal en klerikaal zeer compromitteerende brieven van eenige
revolutionairen; samenspanning tegen den Staat bleek niet onduidelijk uit papieren,
geconfiskeerd voor het proces-De Potter. Dit politiek fortuin splitste de dreigende
oppositie nogmaals. De breuk liep echter niet tusschen liberaal en klerikaal,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

325
maar tusschen loyale en revolutionaire elementen der oppositie. Alles bleef bij het
oude: maar ook de grieven, die door het tegenover staan van Noord en Zuid een
glimp van nationalisme hadden gekregen.
Het zijn ten slotte de revolutionair-liberale elementen geweest, die onder suggestie
der Juli-revolutie in Parijs, in 1830 de afscheiding bruskeerden.
***
Kan men de opmerkelijke armoede aan satirieke uitingen in ons land gedurende de
eerste jaren van 1815 toeschrijven aan de haastige jacht naar herstel van persoonlijk
fortuin, die veel publieke aandacht absorbeerde, en aan de bitter weinig diepere
belangstelling h o e men geregeerd zou worden; treft men vervolgens na het afsluiten
der tienjaarlijksche balans bijna uitsluitend maatschappelijke karikatuur en lichte,
uiterst locaal gehouden spotprenten aan, terwijl de opkomende bourgeoisie, slap
bij inwendige verdeeldheid, geen politieke, militant burgerlijke karikatuur voortbracht;
- terwijl zeer opmerkelijk is, dat noch in het eerste, noch in het tweede tijdvak sprake
is van eenige hatelijke opmerking van nationalistisch gehalte: - zoo is de plotselinge
opbloei der politieke karikatuur in het derde en laatste vijftal jaren des te opvallender.
In alle opzichten is de karikatuur uit deze vijf jaren kostbaar materiaal.
Vooreerst omdat hier eigenlijk voor het allereerst in onze karikatuurgeschiedenis
sprake is van een politieke karikatuur, weerschijn zijnde van binnenlandsche politieke
verwikkelingen. Het is een nationale en geen internationale politiek, welke zij op
den voet volgt.
Bovendien behandelt deze onze nationaal-politieke karikatuur zaken, die, van
burgerlijk-revolutionairen huize, dezelfde zaken zijn, die een gansch werelddeel,
een gansche wereld, in opstand hebben gezet. Zeer waardevol is het voor ons, aan
deze prenten te zien, hoe ten onzent de strijd tusschen bourgeoisie en absolutisme
in karikatuur en contra-karikatuur gestreden is, soms duidelijk, soms onherkenbaar
vermengd met vreemde bestanddeelen.

‘AH! MON PAUVRE PRINCE, VOUS AVEZ CASSÉ LES VITRES, VENEZ QUE JE VOUS DONNE LE FOUET
SUR LE DERRIER DE VOTRE CAMARADE.’
1828. SPOTPRENT OP DEN MINISTERIEELE-VERANTWOORDELIJKHEIDSEISCH. (MULLER 6308).
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Tenslotte is de karikatuur tusschen 1825 en 1830 zeer rijk aan goedgeteekende,
geestige prenten. Vooral de kunstenaars in het Zuiden hebben een bijzondere noot
aan de karikatuur van hun tijd gegeven, hoewel niet mag vergeten worden, dat zij
onder directen invloed stonden der Franschen als CHARLET, VERNET, BELLANGÉ
enz., van wien ook menige plaat gecopiëerd in België werd verspreid.
Men moet uiterst voorzichtig zijn met de karikatuur uit deze jaren. Niet altijd is
met zekerheid te zeggen, uit welken politieken hoek de scherpe wind waait. Menig
prent loopt onder de anderen door, waar de regeering zelve niet vreemd aan kan
geweest zijn; zoodat, wat spontane partij-uiting lijkt, eerder provocatie, waarschuwing,
vreesaanjagen is: in ieder geval splijting der regeeringsoppositie beoogt. Men
bedenke, dat het ‘Je maintiendrai’ dier moeilijke dagen, ongestand ware gebleven
zonder het ‘Divide et impera’...
***
Voor een betrekkelijk klein bestek is de binnengehaalde oogst karikatuur, die de
regeering maaide naar zij gezaaid had, over-
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vloedig. Vele satirieke opmerkingen moeten bovendien voor ons verloren gegaan
zijn: men bedenke, dat de artikelen der perswet als hagel op het te velde staande
gewas neersloegen!
De zomer van 1825 bracht de eerste oogst. Een drietal Koninklijke Besluiten trof
de maatregelen, die het voorbereidend onderricht der Roomsch-Katholieke
geestelijkheid onder direct toezicht van den Staat zouden brengen. Want ondanks
dat in 1818 de Hooger-Onderwijswet ook voor het Zuiden bindend was verklaard,
had de geestelijkheid ‘kleine seminariën’ geopend, waar aanstaande priesters, doch
óók jonge Katholieken met wereldlijke bestemming, onderricht konden krijgen: op
deze wijze werden de openbare scholen en athenaea in het Zuiden leeggepompt.
De K.B. van 1825 maakten hieraan een einde; bovendien werd een ‘Collegium
Philosophicum’ te Leuven geopend, en het bijwonen der colleges verplichtend
gesteld voor de aanstaande geestelijkheid, die haar geestelijke vorming voltooien
wilde in de ‘groote’ of ‘bisschoppelijke’ seminaria. Omdat tenslotte toch vele
Katholieke ouders hun kinderen naar het buitenland stuurden om daar toch onder
priesterlijke leiding onderwezen te worden, verbood een derde K.B. de toelating van
seminaristen, die niet aan inlandsche athenaea of het ‘Collegium Philosophcium’
hadden gestudeerd.
De regeering wist zeer wel, dat zij hiermede den klerikalen, uit de school
gedrongen, den voet dwars zou zetten; maar ook, dat het tot de ‘blauwe’ idealen
der liberale bourgeoisie behoorde, dat de Staat waarborgen zou stellen voor goed
onderwijs, wat vrijwel gelijk stond met het onderwijs aan de geestelijkheid te
onttrekken. Evenals bij de invoering der Lager-Onderwijswet in 1820, vond de
regeering de sympathie der Belgische liberalen thans in 1825 aan hare zijde. Ook
in de karikatuur.
Onder anderen is er een, overigens vrij leelijk geteekend prentje, waarop het
afscheid is afgebeeld van jeugdige Belgen van de Jezuïetenschool te St. Acheul
op de Fransche grens, waarheen vele ouders in België hunne kinderen zonden. De
prent zelf is slecht, maar de begeleidende coupletten zijn scherp en geestig; een
tweetal moge hier volgen.
Vous retournez dans la Belgique!
Ah! plutôt, suivez nos avis:
Chers enfants, l'Esprit Jesuitique
Ne vous a pas encor saisis.
Pour appendre à tromper un monde
Qui, plus tard, vous tromperait tous,
En moyens notre école abonde,
Enfants, demeurez parmi nous!
Apprendrez vous, dans la Belgique,
Comment on foule aux pieds des lois?
Comment, sous un joux despotique
On fait fléchir le front des Rois?
Comment, abusant de l'Enfance
Sous un masque réligieux
Dans l'ombre on séduit l'innocence...
Enfants, pourquoi quitter ces lieux?

Ondanks het partijtrekken der liberalen vóór de regeering in zake het onderwijs, is
het niet van belang ontbloot er op te wijzen, dat in België vrij algemeen bezwaren
bestonden tegen de hooge kosten der academische opleiding. Zoo had o.a. de
‘Industriel’ van 1825 een pittige, honende plaat uitgegeven, waar de Alma Mater
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den doctorskap, duur geprijsd, verkoopt, en na het haar gebrachte tribuut vrijheid
laat zich vast te zuigen op de ‘Maatschappij’.
Ook herinnerde de wijze, waarop de maatregelen van 1825 werden genomen,
de liberalen opnieuw aan de voorliefde van Willem I om bij Koninklijk Besluit te
regelen, wat bij wet behoorde gedaan te worden.
En tenslotte was daar de Katholieke, de gematigde burgerij, die goed-Katholieke
zijnde, pijnlijk getroffen werd door de maatregelen, die de ‘kleine seminaria’ sloot,
óók voor de w e r e l d l i j k e opleiding. Voortaan zouden deze ouders niet vrij meer
zijn in de keuze der opvoeding hunner kinderen: naar de ‘openbare’ school moesten
zij, ook al werd de voorkeur gegeven aan een godsdienstige opvoeding.
Het is zeer opmerkelijk, hoe de regeering op deze en dergelijke verwijten van
liberale en klerikale zijde antwoordde. Haar doel is, de hellende toenadering beider
partijen te ondervangen met een kunstig gebouwd staketsel van liberale antipathiën
tegen priesters
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AVANT. LA SAINTE ALLIANCE. PENDANT. APRÈS.
1828. SPOTPRENT OP HET MONSTERVERBOND VAN KLERIKALEN EN LIBERALEN IN BELGIË. (MULLER

6288).

en Jezuïeten. Zij stelt het slechte onderwijs der ‘Ignorantins’ op den voorgrond, maar
vergeet niet, nadrukkelijk er op te wijzen, dat ondanks alle genomen maatregelen
het Jezuïetisme op den loer ligt om de oude positie wederom in bezit te nemen. Er
is in deze tijden o.a. in het regeeringsblad ‘La Sentinelle’ menig plaat met
anti-klerikale strekking verschenen Zoo zal men op een dier prenten een Jezuïet
een paar kinderen zien achtervolgen, terwijl op den achtergrond Karel X op zijn
troon afgebeeld is als de vorst der duisternis en der duisterlingen. - ‘Le collège ou
la caserne; de deux choses l'une’, mede een prent uit ‘La Sentinelle’, toont ons den
Katholieken jongeling, die, als zoovele Katholieke jongelui, de lessen aan het
‘Collegium Philosophicum’ volgde, zonder dat zijn bestemming een geestelijke was.

LES PÉTITIONS. - AUSSI POUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE, Y PENSEZ VOUS, L'ABBÉ?
COMTESSE, SI VOUS VOULEZ QU'ILS SIGNENT POUR L'ENSEIGNEMENT.
1829. VAN HEMELRIJCK (MULLER 6303).

- HELAS! OUI,

Tot de venijnigste prenten betreffende het onderwijs der geestelijkheid behoort
een plaat met den titel: ‘La liberté de l'enseignement’. Wij zien hier het interieur van
een schoollocaal; op den voorgrond is een Jezuïet doende aan een jongmeisje de
cancan te leeren; links ontvangt een andere deern zangles: ‘mon coeur soupire dès
l'aurore, le joy...’ zijn de aanvangswoorden van het liedje; op den achtergrond wordt
aan een jongedochter door een Jezuïet teekenles naar het manlijk naakt model
gegeven. Scherm-, paardrij- en vioolles geniet hier de manlijke jeugd. Dit is wat en
de wijze waarop in de geestelijke scholen geleerd wordt: ‘ite et docete’...
Nieuwe aanleiding om voor het Jezuïeten-gevaar te waarschuwen vond de
karikatuur toen in October en November 1828 een aantal Jezuïeten de Belgische
grens overstaken, zonder verlof en in zakken genaaid. Een zeer groot aantal litho's
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buitte het geval uit, doch zij zijn alle slecht geteekend en uiterst geesteloos. Twee
platen echter zijn een nadere vermelding
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waard: een mooie grappige litho van MADOU, een potsierlijken strijd voorstellend
aan de grenzen; het andere prentje is van Hollandschen bodem en toont ons Willem
I, de Jezuïeten over de grenzen terugwerpend. Het opzet van deze prent, te
waarschuwen tegen de kwade bedoelingen der Jezuïeten, blijkt niet onduidelijk uit
de woorden, die de Jezuïet met den opgeheven dolk spreekt: ‘qu'ai-je le bras assez
long...’ ‘kon ik hem maar raken...’
Een enkele plaat uit 1828 brengt nog eens in herinnering, wat het gevolg van een
terugkeer der Jezuïeten in Nederland zou zijn: herstel van de oude heerlijke en
locale rechten van den adel; den doodstraf voor strooperij; het afbreken der
schoolgebouwen, en daarvoor in de plaats een groote domper. ‘Le Retour du bon
vieux temps’ waarschuwt uitdrukkelijk voor deze reactie, die een overwinning van
het Jezuïetisme uit Frankrijk, ‘le pays des girouettes’, meebrengen zou.
***
Naast deze anti-klerikale karikatuur, door liberalen, vrijdenkers, Protestanten,
regeeringsgezinden en de regeering zelve uitgegeven, komt in 1827-28-29 de
karikatuur die zich groepeert om het ‘monsterverbond’ van liberalen en gematigd
Katholieken. Wij zagen beide fracties elkaar naderen na den val van het
ministerie-Villèle, en het revolutionair-liberale spook uit het huisje komen tegelijkertijd
toen het zwart-klerikale monster er in verdween.
Een jong geslacht liberalen, opgeleid aan de vrijzinnige hoogescholen der
anti-klerikale regeering, begon de oude eischen der revolutionaire bourgeoisie
tegenover absolutisme en semi-absolute regeeringsdaden te ontwikkelen. Opnieuw,
ditmaal echter met meer klem dan vroeger, werden de eerste programeischen
gesteld: vrijheid van drukpers en ministerieele verantwoordelijkheid. Nam de
revolutionair-liberale fractie daarnaast programpunten der gematigd-klerikalen over,
b.v. vrijheid van onderwijs, de hoofdeischen bleven de genoemde, omdat hier in
waarheid het zeer der opkomende bourgeoisie, liberaal of klerikaal, zat.

FACULTATIF.
1829. SPOTPRENT OP HET FACULTATIEF STELLEN VAN HET VOLGEN DER LESSEN AAN HET
‘COLLEGIUM PHILOSOPHICUM.’ (MULLER 6318).

Het spreekt vanzelf, dat ook de karikatuur der oppositie den thans begonnen strijd
begeleid moet hebben. Veel echter is daarvan niet tot ons gekomen; althans zeer
weinig in vergelijk met de contra-karikatuur.
Toch valt er te wijzen op een enkel, uiterst artistiek prentje van VAN HEMELRIJCK;
met een tekst, zoo beschaafd-geestig en fijn-sarkastisch als ooit onder een politieke

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

spotprent heeft gestaan. Het is gericht tegen het geredelijk en zonder noemenswaard
protest doorgaan der jaarlijksche begrootingen: een meerderheid was door de
stemmen der Noordelijke afgevaardigden toch immer verzekerd.
Een dier notabelen der Staten verlaat het Brusselsch parlementsgebouw langs
een verboden uitgang. ‘On ne passe pas!’ waarschuwt de wacht. Met een blik van
medelijdende verwondering antwoordt de ander: ‘C'est le budget!’ De opgeheven
arm van den suppoost zakt, een bovenwereldlijke onaanvechtbaarheid kruist zijn
dienstorder en met een ‘Ça passe toujours’ volgt de Berusting. Het plaatje is 1829
gedateerd; de tienjaar-
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lijksche begrooting van 1829 werd verworpen.
Van den haat tegen de impopulaire belastingen, spreekt een ander prentje, minder
scherp, minder goed geteekend en bovendien een copie naar een litho van BELLANGÉ
met veranderd onderschrift, waarschijnlijk door VAN HEMELRIJCK. Vóór een herberg
gezeten, legt een oude snorrebaard aan een jong piot uit: ‘j'ai vu en Hollande L e
F i s c , animal redoutable qui vous avalai un citoyen, comme un cornichon, avec
tous ses outils, femmes et enfans y compris!’

1829. SPOTPRENT NAAR AANLEIDING VAN DE BETEUGELING DER BELGISCHE PERS (MULLER 6335).

***
De contra-karikatuur tegen het monsterverbond is begrijpelijkerwijs vrijer in hare
bewegingen en beweringen geweest dan de oppositie-karikatuur. Zij is dan ook
beter in getale vertegenwoordigd.
Men kan vooreerst tot de contra-karikatuur rekenen alle karikatuur, die het opzet
hadden liberaal en Katholiek te scheiden, door de onderwijskwestie als een wig
tusschen hen beiden in te drijven; eveneens welke herinnerde aan 't groote gevaar,
dat uit een Jezuïeten overheersching voor het land dreigde.
Daarnevens is een anti-burgerlijke kategorie, die de beide hoofdeischen der
samengaande burgerlijke partijen ridiculiseert.
In de allereerste plaats de ministerieele verantwoordelijkheid. Wij zagen reeds
waarom en waartoe de burgerlijke oppositie dezen eisch politiek noodig had. Het
is voor de ontwikkelings-geschiedenis der staatkundige begrippen en ideeën in ons
land zeer leerzaam te zien, hoe de populaire prent dit instituut, waarmede ons de
politiek onzer dagen volkomen vertrouwd heeft gemaakt, ontving en den volke
uitlegde. Er blijkt zonneklaar uit, dat de ware beteekenis ervan volkomen over het
publiek heen ging.
Een dier prentjes, welke het gegeven behandelen, is ook hierom leerrijk, omdat
het prachtig de supreme minachting illustreert van de conservatieve bourgeoisie in
de Noordelijke provincies voor ‘het volk’, de van de regeeringsmacht buitengesloten
massa. Een dronkemanstroep in een herberg: zou aan zulk een schorremorrie een
minister verantwoording voor het regeeringsbeleid schuldig zijn? Een paskwil! Maar
juist twintig jaren later zou de bourgeoisie in het Noorden niet anders, maar slimmer
denken! Aan de bourgeoisie zelve, de bij den census uitverkorenen, zou de minister
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verantwoordelijk zijn voor zijn politiek en niet aan den vorst, die slechts ‘ornament
aan de staatsmachine’ in handen der bourgeoisie, worden zou.
Een tweede prentje heeft fijnere kwaliteiten in de legenda. Zoo op het oog lijkt de
voorstelling van een afstraffing aan een ander dan de schuldige, even dwaas als
die van het voorgaande plaatje. Werd daar de ministerieele verantwoordelijkheid
behandeld, hier is het de koninklijke onschendbaarheid, - vóór en keerzijde der
zelfde munt - die onder handen wordt genomen.
Maar er mag hier even op gewezen worden, dat het vragen om ministerieele
verantwoordelijkheid, evenals de oppositie tegen de regeering, niet naliet den indruk
te vestigen dat die oppositie zich richtte tegen den p e r s o o n des konings, een
vergissing welke ook heden ten dage tegenover hedendaagsche revolutionaire
partijen wel eens wordt uitgespeeld. Ook elders ontmoetten wij reeds dit vermoeden,
dit wantrouwen tegen den Jezuïet; ook op dit prentje is het een Jezuïet die de
afstraffing toedient.
In dit verband wil ik ook even op een
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andere serie prenten wijzen, die tusschen 1827 en 29 het persoonlijk element in
den strijd van bourgeoisie tegen vorst op den voorgrond schoof. Hoewel geen
karikatuur, passen in dit verband eenige prenten, die Willem I als welwillend, humaan,
vrijzinnig, onbekrompen, vooruitstrevend vorst zetten tegenover Karel X. Willem I,
die een groentevrouw haar waar helpt opladen, tegenover Karel X, die in galakoets,
omringd door lijfwacht te paard, aan zijn volk voorbijrent; Willem I, die aan elk
onderdaan audiëntie verleent, terwijl Karel X van zijn troon af als een mummie de
strijkages der hovelingen aanvaardt; ten slotte een heele serie ‘Rencontres’ van
Willem I, die anecdoten uit diens vrijen omgang met het publiek illustreeren: al dit
wijst er op, dat op den populairen p e r s o o n des koning getracht werd af te wentelen
wat gericht was tegen den impopulairen v o r s t m e t a b s o l u t e n e i g i n g e n ,
tegen den v o r s t e n z i j n g o u v e r n e m e n t p e r s o n e l , tegen den v o r s t
z o n d e r k o n i n k l i j k e o n s c h e n d b a a r h e i d . De liberale bourgeoisie wilde
den persoon des konings buiten, de conservatieve bourgeoisie den koning in het
spel hebben.
Naast den eisch om de ministerieele verantwoordelijkheid in de Grondwet te
brengen, ligt de eisch om vrijheid van drukpers toe te staan. Het hierboven besproken
karikatuurtje is één uit een serie van vier prentjes, waarvan er verder één de vrijheid
van onderwijs en twee de vrijheid van drukpers behandelen. De teekeningen zijn
zeer slecht, de legenda plat en bekrompen.
‘Vrijheid van drukpers!’ vraagt een toeschouwer bij de plundering van het huis
van den redacteur der ‘National’ den slecht befaamden Libry-Bagnano, bij de
regeering echter zeer gezien: ‘Wel waarom plundert gij die man!’ - Onder het andere
prentje, voorstellend twee kijvende vischwijven, leest men: ‘Wel houw wijfje, bin jij
er voor om te mogen drukken wat men maar wil, dan mag ik ook zeggen wat ik maar
wil, hoor je! diefegge! hoer!’
Het is werkelijk pijnlijk dezen bekrompen humor, met zijn manke logica, als het
echt-Hollandsche tribuut in den karikaturen-strijd te moeten aanwijzen!
In de derde plaats moet tot de contra-karikatuur gerekend worden de bespottingen,
tegen het ‘Monsterverbond’ zelf gericht.
Een zeer geslaagd prentje bracht de ‘Industriel’. In optocht zien wij daar de leiders
der liberale en Katholieke bladen optrekken, getooid met Jacobijnen-mutsen, met
middel-eeuwsche harnassen om de lijven, en rozenkransen in de handen. Curieus
is de uitbeelding van een man uit het volk, die zegt: ‘Ils chantent, ils dansent, et moi:
je fume!’ Een bewijs, dat werd begrepen hoe het monsterverbond zuiver
b u r g e r l i j k -politieke doeleinden beoogde.
Het duidelijkst spreekt de prent ‘La Sainte Alliance’. Onomwonden verneemt men
hier de waarschuwing in beeld, Rome en Jezuïeten toch nooit te betrouwen.
Als uitingen van de monsterverbondactie, gingen ook de ‘petionnementen’ van
1828 en 29, loopende over de gezamenlijke eischen en grieven, de karikatuur niet
voorbij. Ook hier zag de contra-karikatuur de geestelijkheid, die, van reactionairen
huize, zich tegen de drukpersvrijheid kanten moest, maar, terwille der
onderwijsvrijheid, hare volgelingen tot teekenen der verzoekschriften aanzette.
(Wordt vervolgd.)
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VIGNET UIT ‘RECUEIL DE CHANTS PATRIOTIQUES BELGES’,

1830.
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Van een tempeltje op Bali,
door J.G. Sinia.
Even buiten de dessa Gianjar ligt op een heuvel een kleine poera (= tempel). Deze
poera is oud en vervallen en het met mos overdekte muurtje, dat haar omringt,
vertoont reeds vele gapingen. Ook kan zij niet bogen op grooter schoonheid dan
eenige andere poera op Bali, neen, zelfs onderscheidt zij zich door haar eenvoud;
en toch gaat er van haar een eigenaardige bekoring uit. Steeds heerscht hier vredige,
bijna geheimzinnige stilte, slechts nu en dan onderbroken door het suizen van den
wind in het geboomte of door het tjikkelen der houten klokjes van het vee, dat daar
heel in de diepte, tusschen de sawah's, te grazen loopt. Recht vooruit, naar het
zuiden, één golvende rij van heuvels, overdekt met sawah's, hier en daar
onderbroken door kampongs, en eindelijk de zee, blauw en badend in het felle
tropische licht; de branding op de kust van het eiland Pěnidě teekent zich helder wit
af. En overal waarheen het oog zich wendt - naar links, naar rechts, naar achteren
- overal die golvende, welvarende landstreek, waarvan geen plekje onbebouwd
schijnt, hier schitterend in een overvloed van licht, daar gehuld in de schaduw van
een ontzaglijke wolk, die langzaam en statig voortdrijft.

Kon er eene betere plaats tot vereering der goden gekozen worden? Zoo ergens,
dan moest hier de geest wel onder den indruk komen van de grootsche schoonheid
der Schepping.
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Een bouwvallig trapje leidt naar de binnenruimte der poera, die verschillende bedeen offerplaatsen bevat. Al dadelijk bij het binnentreden treft een gebouwtje het oog,
staande op een hoog gemetseld voetstuk, waarvan de hoeken met koppen van
vreemdsoortige monsters versierd zijn.
Twee raksasa's met uitpuilende oogen en reusachtige slagtanden schijnen het
binnentreden aan iederen ongeloovige te willen beletten, hoewel het vermolmde
laddertje, dat tegen het voetstuk aan staat, en welks stijlen den vorm van een soort
slang hebben, al reeds waarborg genoeg zou geven, dat geen nieuwsgierige ‘blanda’
zich op zijne wrakke sporten zou wagen om nader met het inwendige van dit
gebouwtje kennis te maken.
Op den achtergrond eene teekening in rood en zwart, vaag, en door den tand
des tijds danig geschonden, toch nog duidelijk genoeg om eenig begrip te geven
van hetgeen zij voorstelt: Eva in het paradijs. Wel heeft zich de Balineesche
teekenaar een eenigszins andere voorstelling gemaakt van deze geschiedenis en
wijken ook zijne figuren af van hetgeen onze bijbelsche verhalen daaromtrent
mededeelen, doch het begrip is hetzelfde.
Schuin tegenover dit gebouwtje, in steen uitgehouwen, een soort van leunstoel,
de pooten rustend op den rug van een schildpad. Nog eenige tempeltjes en
offernissen en hier en daar op den grond vreemdsoortige, van palmbladen gevlochten
figuurtjes, offers aan de goden....
Slechts nu en dan verstoren menschelijke stemmen de stilte, vluchten de
muurhagedisjes schuw tusschen de spleten der muren, en wordt het aantal
gevlochten figuurtjes met talrijke exemplaren vermeerderd. De goden zijn dan weder
tevreden gesteld. En daarna ligt de kleine poera weer eenzaam en verlaten op den
top van dien heuvel in het schoone Balische land.
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Zangen voor Heloïze
door Hein Boeken.
II.
Goden-geleide.
I.
Ik voel 't, ik ben het dichtste bij de goden
Van wie nu leven op deez' donkere aard
Ik zag het meest in 't zonlicht, op de zoden,
Hun witte voeten, tweezaam of geschaard.
‘Maar hoe,’ zoo vraagt gij: ‘leerdet hun geboden,
Gij, nietig kind, van oudren onvermaard?’
Gij kondet, woudt gij, lettend hoe zij nooden
Hun lok-stem hooren, die geen wordt gespaard.
Hoort gij het niet? Zij lokken te aller wegen,
Meest als ge uw nachtelijk nederlegt te rust.
Heeft het dan altijd rondom u gezwegen?
Heeft u nog nimmer een godin gekust?
Is dan uw slapen een gestadig dood-zijn?
Gewis; hoe anders kondt gij nooit genood zijn?
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II.
Maar toch, ja Een', die kon er meer van spreken,
Ziet hoe ze zich verdringen om haar heen,
Zij weet het zelf nog niet, zij ziet er geen,
Zij weet alleen hoe somtijds plotseling weken
Haar smart en kommer, of in 't oog haar keken
Wel hemel-oogen, dat midde' in geween
Een nieuwe dag in haar te klaren scheen:
Zij weet nog niet wie zonden 't godlijk teeken.
Nu komen zij tot mij dat ik haar zegge
Wat heerlijk goden heir rondom haar waakt,
Waar dat zij staat, waar zij zich neder-legge;
En toch maar noode heb ik haar aangeraakt:
Eén handdruk slechts. Nu volgen zij mijn gangen,
Een geur van haar is rond mij blijven hangen.
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III.
Bakchos met pyper en thuiade.
Zacht-bonzende muziek van tamboerijnen
En pijp, geblazen op sleepende maat,
De golving, licht, van 't vlottende gewaad,
Dat, vóór de plooiing van zijn wondre lijnen,
Waarin de tonen zelf te deinen schijnen,
De slanke lijven naakt aanschouwen laat; Aldus omstroomd en zacht omfladderd, gaat
De trits, het lest de sombre god der wijnen.
Hem ruischt eerst vrede door muziek en dansen,
Hij haat de wereld, en haar gruwbre krijgen,
Den wanklank, die verdwijnt voor zijnen blik.
En, daar hij staart naar schemerige transen,
En, op zijn wil de schallen vallen, stijgen
Is Hij, de zachte zelf, der wreeden schrik.
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IV.
Ik ben blij, om zoo 'n heerlijken droomloozen nacht, - blij, om 't wakker
worden 's ochtends, met de zon door de gordijnen en 'n frissche kracht
van wel aldoor te willen rennen en zingen.
HELOïZE.
‘Rennen en zingen?’ 't is wat Bakchos blieft,
Wel zit hij vaak en droomt aan donkre meiren,
Waar witte zwanen met heur sneeuw vermeeren
De donkre diepte, en alles wat hem grieft,
Hem, 't wonder-rijk en 't zwellend hart doorklieft
Met fellen flits - dan wacht hij toch het keeren
Van 't licht op witte toppen en 't formeeren
Van schare, volgend hem in jonge liefde.
Dan rijst hij, kracht'ge knaap, het al vergeten,
Het jonge leven lievend, en den schal,
Die joedelt langs de vlakte en heuv'len keten.
Hùn slaap was droomloos en zij kennen niet
De donk're diept van zijner smarten val,
Zijn drang slechts deelend, die den dag geniet.

Op de reede van Southampton,
29 Aug, 1907.
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V.
Ik voel zoo, dat ik niets meer zou kunnen, als de emotie van liefde of welk
ander menschelijk gevoel van me wegging.
HELOïZE.
De kruiken zijn geleegd. Zijn moeder wenkt
Den Heer, dat hij een wonder zou vervullen,
Met nieuwen wijn de kruiken, kelken vullen.
‘Wat is u, moeder, nog met mij?’ Toch drenkt
Tot nieuwe vreugd hen allen 't onvermengd
Sparkelend vocht, in rijke maat en gulle,
- Het wonder, waarvan laatren roemen zullen Christos-Iäkchos, die het druifnat schenkt.
‘Wel doet hij anders,’ zoo spreekt een: ‘dan anderen,
Die besten wijn het lest schenkt, daar men pleegt
Met minder soort gelaafden te verzaden.’
Wel anders ja, die alles kan veranderen
In wijn van liefde en 't al, wat allen weegt,
Als lichtsten last hun op kan laden.
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VI.
Granville.
‘La belle Pastorelle.’
En in het donkre stadje in nauwe straat,
Van hier tot daar verlicht uit helle ruiten
Van winkels vol met waren, en er buiten
Rood slacht-vleesch hangend en grof bont gewaad,
Daar ging een ronde kinder-rei op maat
Van 't oude liedje: één ging op beurt er uit en
- Mooist herderinnetje dat kiezen gaat Gaf wang en mondje aan knaap er te vrijbuiten.
Ze kregen mij in 't oog, daar 'k eenzaam stond
Te kijken naar dit zangrig spel. Van de ouderen
Kwamen toen twee, mij noodend in heur bond.
Ik kwam. Dra was er ééne, die mij wond
Ronde armpjes henen om mijn hals en schouderen,
En warme lipjes voelde ik op mijn mond.
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VII.
Granville.
πόνιν ἡδὐν ϰάματόν τ᾽ εὐϰάματον
BAKCHAI.
Van dit lief teeken vol en vol veriangen
Naar kus op kus en kussen van een mond,
Die gansch den drang van mijn rijk hart verstond,
Trad 'k door een kloof, een van die woudre gangen,
Dle van dit stadjen voeren tot der zangen
Al-zwangre moeder, Zee, die op die stond
Met half gesloten, lispelenden mond
Der starren blikken voeld', de verre, bange.
‘O Bakchos, Backchos, 'k kan uw dienst niet laten,
Die me over zee noodt, nachtlijk, staag geziene,
Bakchos, Iäkchos, hoe, hoe kan 'k u dienen?
Rijk-gevend god, wat kan mij 't leven baten,
Als ik uw wijn niet geef? voer me over zeeën
Door allen wellust heen, door alle weeën.’
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VIII.
Notre dame de Granville.
Vóór op 't hoog voorgebergt, daar staat geplant
- Met op de opglooiing de huizen, staêg oploopend,
Van zwaar gehouwen steenen, die, saamhoopend,
Zijn thuis de Noorman bouwde in zijn nieuw land, Op 't plein, waar steil de muren in driekant
Rijzen uit zee, de kerk der Maagd, sinds hopend
Op nieuwen staat van heil, het volk, dat stroopend
Hier kwam, zijn woede en lusten bond in band.
En komt ook 's zomers op de licht' middagen
Het zonnig zuider-goden-volk op zee
De steile rots en stoere kerk belagen,
En 's winters in de wilde noorder-vlagen
De grimm'ge goôn, weer willend 't oude wee,
De grauwe kerk, zij staat, bij nacht bij dagen.
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IX.
Granville.
O lichte maand, Maria toegewijd
Gij zijt de liefste en wreedste van mijn leven.
HELOïZE.
Hoe ware het hier in Mei? De liefste maand,
De wreedste tevens haar, die in haar zangen
De mart'ling uitzei van het wreed verlangen
Van jonge liefde in 't derven niet vergaand,
Maar over 't derven en den dood bestaand;
Die mij als jeugd en hoop verscheen, uit bangen
En grauwen tijd mij hief tot hoop en zangen
En nu in liefste aanwezigheid meegaand?
Hoe waar 't in Mei? Komt op erinneringen,
Gij allen aan het liefst wat ik ooit zag,
Dat gij mij bouwt met zingen en met springen
Een schoonst-gedroomden, liefsten Meiendag,
Waarvan al weedom week die ook haar jonge,
Profeet'sche ziel almachtig had besprongen.
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X.
Granville.
Wie komt daar van de lichte heuv'len dalend?
Is het Mei zelve? Of zij, wie, toornend, zocht
Haar hooge moeder, toen zij schoonste docht,
Van innerlijkste liefde en teerheid stralend
Den donk'ren god des weedoms, die haar halend
De vale rossen mende in de enge krocht?
Het was al Mei toen zij haar kransen vlocht,
Door haar weg-zijn voor 't eerst de lente falend.
O hoed haar, hooge Moeder, 'k zie haar trekken,
De welbekende, schoon maar kort aanschouwd,
O laat geen duist're macht u haar onttrekken,
Hoed haar bij nacht, bij dag, als de ochtend dauwt.
Der wereld lente duurt als zij mag leven,
De winter komt, moet gij haar weder geven.
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XI.
Parijs.
O zee, die mij gewiegd hebt en gebakerd,
Mijn borst verfrischt hebt aan uw koele schoot,
Haar warmdet waar de zon u had geblakerd,
Mijn oog vertroost hebt met beloft' van dood,
Waar 't wolkgebergte aan 't golvend vlak verschoot,
Dàn, waarvan jong vermeet'le storm was maker, 't
Wild wee van wanhoop spiegeldet, maar vaker, 't
Verlokkend beeld van weelde en wellust boodt; Nu ga 'k op and're zee, in and're golven
Sta ik op vasten grond, maar 't wrak-hout zwemt
En menschen door onzichtb'ren drang gedreven.
Wat dwingt den mensch, dat hij zich dra bedolven
Onder zijn eigen makk'ren vreest en hem 't
Geweld des levens neemt de ruimt' tot leven?
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XII.
Parijs.
ποντίων τε ϰυμάτων ἀνήριϑμον γέλασμα
PROMETHEUS.
Groen, lieflijker dan dat der zee: het loover
Van boomen, de arme kinderen van het woud
Hierheen vervoerd: het roodend avondgoud,
Dat laatsten groet van verre liefd' stort over
De ontzagbre stad, verstrakte zee, als wou 't
't Onleerzaam menschdom binden in zijn toover,
Het redden uit de klauwen van den roover,
Het Donker, die dra 't al omwikkeld houdt.
Zoo niet de Stad. Ze ontsteekt haar eigen lichten,
Ontelbrer dan 't ontelbare geflikker
Van zonne-glimlach op de onmeetb're zee,
't Al lichtend op weer-lichtende gezichten,
Waarvan niet één mij lieft of lokt, daar ik er
Die Eén' niet weer-ken, die mij trekken deê.
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Toewijding
door Frans Hulleman.
(Slot volgt.)
VI.
Eenige weken later, toen Agnes op een Zondag thuis was geweest en 's avonds
naar Amsterdam terugreisde, zat ze in den trein te denken aan mijnheer van
Steenderen, die eerst zoo opdringerig verliefd had gedaan en van wien zij in den
laatsten tijd niets meer vernam. Zou hij misschien ziek zijn?
Agnes had haar moeder verteld van zijn geschenk en zijn brief, van haar brief en
de nieuwe ontmoeting in den regen dicht bij school. Moeder had gezeid: ‘wees
verstandig m'n kind en kijk goed uit je oogen. Als je met die man zou trouwen, dan
geloof ik niet dat je een gelukkig huwelijk zoû doen. De dokter hier, z'n vader, is 'n
dubbelhartig, ongestadig mensch. En je kent 't spreekwoord van de appel, die niet
ver van de stam valt. Wees verstandig m'n kind, je bent nog jong; mijnheer Van
Steenderen is de ware Jozef niet’.
Zóo had moeder tegen haar gesproken. Agnes zat in den trein en dacht aan hem,
die niet de ware Jozef was. Ze had hem, toen ze gisterenavond bij haar zuster en
haar zwager was, toch wel willen ontmoeten. Maar hij was juist de vorige week,
Zaterdagavond, dáar geweest en toen was zij er niet.
In het Centraal-station uitgestapt, daalde zij de traptreden af, die naar de onder
grondsche gangen leiden, reikte haar kaartje over en kwam uit de spelonk-achtige
duisternis op het Stationsplein, waar veel licht in gulden gloed naar den
sterren-krielenden hemel brandde. Electrische tramwagens gleden gonzend af en
aan, stootten op den wissel met licht-knipperende gloeilampjes, of naderden sluipend
uit de verte met onverwacht gel en hevig gelui der metalen schel dicht-bij. De
achtergevel van het beursgebouw stond in gelen laaienden lichtschijn en op het
Damrakplaveisel in protsig-goud en dol-tollend licht, geleken de menschen pik-zwarte
aardmannetjes, die uit en naar de donkerste holen holden.
Hoog boven uit den Ouden Kerkstoren klonk een oud-hollandsch wijsje en zware
dreunende slagen telden tien uur.
De stad lag vóór haar. Zij liep langs de Damrakhuizen, keek nu en dan naar een
helverlichte winkelkastuitstalling, toen ze schrikte, want Agnes herkende den
mijnheer, die kwam aanloopen als... Van Steenderen. Hij groette met zwierigen
hoedafzwaai en een vriendelijk glimlachje pronkte om zijne lippen. U komt zeker
van Alkmaar? Jaja, dat dacht hij wel. Hij-zelf kwam van z'n bureau.
Maar dan loopt u toch schrikkelijk om als u naar de Johannes Verhulststraat moet,
zei Agnes, snaaks.
Ja, dat deed hij ook, besefte de postcommies, maar hij ging 's avonds hier of daar
nog wel eens 'n biertje drinken.
Dat vermoedde ik wel, dacht Agnes. Die man zit 's avonds nog laat in de
koffiehuizen glaasjes bier te drinken. Want als hij er nu, om tien uur, nog heengaat
dan zit zoo'n man er om elf uur nog. Prettig zal dat voor z'n vrouw zijn, als hij later
eens getrouwd is. Wat vroeg hij haar? Of zij misschien lust had hier of daar even
te gaan zitten? Dat meende hij toch niet! Nog een koffiehuis binnengaan? Ze dankte
hem feestelijk voor z'n vriendelijke uitnoodiging. Ze ging naar huis, zei ze.
En de heer Van Steenderen liep onvermoeid naast haar, snel vertellend, dat hij
't inderdaad als een charmant genoegen beschouwde juffrouw Dekker te hebben
ontmoet. Wist zij wel, waar die heele kleine duistere ruitjes, - hij wees naar den muur
van de Beurs, - het symbool van waren? Neen? Die heele kleine duistere ruitjes,
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vervolgde hij, zeer ernstig en geheimzinnig, waren het symbool van de kleine duistere
zaakjes, die daarbinnen dagelijks werden afgehandeld. Hij keek naar Agnes, begeerig
te weten of zij ook lachte. Maar haar gelaat bleef strak en fier keek zij voor zich uit.
De bedoeling ontgaat u toch niet, vreesde de heer Van Steenderen, die bereidwillig
een uitlegging wilde ten beste geven. Toen haastte Agnes zich, met hem te
verzekeren dat de grap heel duidelijk was. Zij hield niet van dergelijke geestigheden.
Doch dit zoû zij maar niet zeggen.
Op den Dam bleef hij plots stilstaan. Zij begreep niet, waarom hij dat deed en
stond,
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twee stappen verder dan de ander, ook stil, omkijkend met vragenden en niet
begrijpenden blik. Gaat u misschien met de tram naar huis, vroeg ze toen.
Nee, ik kijk op 't oogenblik naar die stroom van menschen, die de Kalverstraat inen uitgaat, 't is enórm, hoofdschudde hij. Er zijn van die plaatsen, philosofeerde de
heer Van Steenderen, weêr naast Agnes loopend, waar je iederen dag langs gaat
en het opmerkelijke niet meer van ziet, tot je in-eens, je weet niet hoe en van waar
het komt, het prachtige, het overweldigende ziet van zoo'n stukje straat in den
avond.... En dat prachtige, dat overweldigende, zag hij buitengewoon sterk, toen-i
zoo-juist bleef stil staan. Juffrouw Dekker nam 't hem toch niet kwalijk dat hij
onhoffelijk was en ongevraagd even achterbleef?
Neen, zij nam dat soort onhoffelijkheden natúúrlijk niet kwalijk. Ik dacht dat u naar
een tram uitkeek, vermeende Agnes; een indruk als de juist medegedeelde niet
vermoedend. Ook zij keek nu naar den stroom van wandelaars, vond dat hij wel
gelijk had, zei zachter dan gewoonlijk haar stem klonk en verbaasd met groote
oogen: ‘wat 'n menschen hè!’
Is u wel eens in het Paleis geweest, vroeg de postcommies, opgewekt en
belangstellend.
Voor we verder babbelen mijnheer Van Steenderen, ik ga zóo. Agnes wees naar
de Mozes en Aäronstraat. De stad dóor.
Mag ik dan ook zóó gaan, nederigde hij, stroef glimlachend, met schelle
lichtschittering in de oogen.
Zij wist niet dadelijk een antwoord. Dáar was het Postkantoor, zag Agnes, en dat
is zijn kantoor, dacht ze snel. Beiden liepen reeds, naast elkander, in de richting
van dat gebouw.
Zegt u 't maar ‘franchement’, u vindt mij vervelend en u wilt liever alleen naar huis
gaan dan dat ik u vergezel, ootmoedigde hij weder.
Ik kan dat niet ‘franchement’ zeggen, ontkende Agnes, want wat u zegt, is niet
zoo. Zij wilde nu eens weten hoe ver hij ging, wie hij was en wat hij wilde. Beiden
bleven even zwijgen en wandelden een weinig langzamer.
Op een roetzwarte plek, scherp gehoekt in den Paleismuur, zat een inelkaâr
gedoken vrouw, een spook der armoede, wier oogen leefden in het weggeleefde
gelaatsvleesch. Een grauwe knokelhand knikkelde te voorschijn, toen het twee-tal
voorbijkwam en een murwe stem smeekte, onverstaanbaar.
De postcommies brak toen het zwijgen, klaagde: ‘treurig die armoede in elke
groote stad... zoo'n mensch, zoo'n dood-arme vrouw naast een Paleis, bedelend;
't is hartverscheurend.
Nu bleef Agnes plots stil staan, liep terug en gaf eenig klein geld.
De heer Van Steenderen wachtte dood-stil, wist nog niet of hij zwijgen of spreken
zoû als ze terugkwam, maar zweeg toen Agnes kwam aanloopen, naast hem stevig
stapte, vragend op welke verdieping van het Postkantoor hij werkzaam was En
hoeveel uren per dag hij doorgaans werkte. Zoo, was er kans dat hij overgeplaatst
en bevorderd werd als directeur van een kantoor in een provincieplaats? In de
omgeving van Amsterdam? Neen, in Overijsel. Dat zoû 'n heele verandering voor
hem zijn, vond Agnes. Zij wilde nu eens weten, wie hij was en wat hij eigenlijk wilde.
Dan zouden de reisjes naar Alkmaar ook zeldzamer worden!? Ja natuurlijk. In
Overijsel? Mocht zij weten wèlke stad? Neen, die moest hij geheim houden,
verzekerde Van Steenderen. Trouwens, alles was nog onbeslist en lag in de
toekomst. Amsterdam verlaten en ruilen voor H.., - daar verklapte hij bijna het
geheim! - hij moest er eens heel, héél serieus over nadenken.
Zij wandelden over de bruggen der stadsgrachten De zwarte nokken van de daken
der statige huizen sneden scherp en kartelend in den violet gekleurden avondhemel.
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Ginds stond koel en rond de maan, die verkillend en huiverend-wit scheen, een
torenspits verzilverend. Overal briljeerden de sterren, en in de afgrondelijke diepte
beneden was het water der grachten, dat in den weêrschijn van lantaarnlicht
snel-rimpelde, weêrschijn, die hier en daar een fontein van dwarrel-sproeiende
vonken geleek. De wind woelde in de boomen en de blaadjes lispelden iets. Een
iel parelmoerglanzend wolkje oversluierde het helle maangezicht.
Toen vertelde van Steenderen, dat in de volgende week Isadora Duncan weêr
kwam,
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weêr zoû dansen in den Stadsschouwburg. Hij raadde juffrouw Dekker ten stelligste
aan de uitvoering van die dansen eens te gaan zien. Heusch, het was intéressant.
En niet alleen intéressant, het was een genot zulke uitingen van de ziel te kunnen
zien. Juffrouw Dekker kende misschien die fijne Tanagrabeeldjes van terracotta?
O, kende zij die niet? Nu, die fijne Tanagrabeeldjes dan, diè in beweging op de maat
van muziek, muziek van Chopin, muziek van Brahms, het was verrukkelijk! En dan
dat enthousiasme van 't publiek! Tot in de nok toe, was de schouwborg vol met
menschen en dan had de zaal van de stadsschouwburg 'n áardig aspect! Heel
gezellig was het er dan. Juffrouw Dekker was er toch wel eens geweest?
Niet dikwijls, bekende Agnes. Ongeveer 'n jaar geleden ben ik met m'n zwager
en m'n zuster eens meê geweest... toen hebben we gezien: ‘Vriendinnetje.’
A juist.
Kent u dat stuk?
Ja zeker.
Wel móoi hè?
De postcommies wipte de wenkbrauwen op, waardeerde, zei: ‘ja zeker.’
Weet u wat ik zeer mooi vond in dat stuk, ontboezemde Agnes; als Vriendinnetje,
heette ze niet Marguerite? - ja ze heette Marguerite - als die in 't modemagazijn,
door die geméene ouwe heer wordt afgescheept met een wissel van, ìk geloof,
dúizend gulden, dúizend gulden! en als vriendinnetje dan met die wissel in 'r hand
staat en belooft, dat ze nooit meer wat van zich zal laten hooren. Dan zegt ze, meen
ik, niets anders dan: ‘ja mijnheer’, als die man van haar eischt, dat ze nooit meer
zijn zoon zal lastig vallen, maar dan dringt 't tot in je hart met hoeveel moeite dat
ongelukkige kind die belofte doet. Heeft u dat ook getroffen? Agnes wilde nu eens
weten wie hij, - de postcommies, - was en wat bij wìlde.
Ja zeker. Maar nog mooier vond hij, die scène, als in het hoedenmagazijn de
blinden werden gesloten, ene... vriendinnetje in de winkel bleef, alléén; herinnerde
juffrouw Dekker zich dat?
Als de blinden werden gesloten, peinsde pratend Agnes, als de blinden worden
gesloten dan valt 't scherm en dan is er een bedrijf uit.
Jajuist. Dan was er een bedrijf uit. Maar maakte het geen indruk op juffrouw
Dekker, dat er dan stemming was in het slot van dat bedrijf, door het sluiten van die
blinden, door het eenzaam achterblijven van vriendinnetje, het was eenvoudig enorm
zoo'n stemming als er dan werkte!
Die sterk werkende stemming was haar nu totaal ontgaan. Dat kwam, zei Agnes,
omdat ze heel weinig comediestukken zag en er eerlijk gezegd niet zoo heel veel
om gaf. Dan lette je ook niet zoo precies op stemming. Dan lette je meer op wat er
voor belangrijks zoû gebeuren. O, hij zoû haar misschien erg ouderwetsch vinden,
maar zij gaf niet zooveel om die stemmingen, waarvan hij daar juist een voorbeeld
gaf. En dan moest hij wel weten, dat zij iederen dag te zorgen had dat die rakkers
van jongens in haar klas onderwijs kregen en niet alleen onderwijs, neen, zij zorgde
ook er voor, dat ze behoorlijk naar het nieuwe badhuis gingen en flink werden
afgesopt! Ja zeker, sprak ze hem na, mijnheer van Steenderen moest daar niet zoo
licht over denken. Daar kwam heel wat bij kijken! Ouwers, die niet wilden, dat hún
kinderen door anderen werden gewasschen, omdat het hún kinderen waren en je
van hún kinderen moest áfblijven, ging ze bezoeken, in den laatsten tijd, om hun
van het nuttige en noodige van zoo'n frisch bad te overtuigen. En dat kostte nog-al
moeite!
Wat zult u dan vaak tegen bekrompen begrippen aanbotsen, vreesde de ander.
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Botsingen vinden niet plaats, mijnheer van Steenderen, maar wat verwacht u
anders dan bekrompen begrippen bij menschen, die altijd in bekrompenheid leven?
Eigenlijk was er geen sprake van ‘begrippen’, vond Agnes, maar wel van achterdocht.
Dat wist de heer van Steenderen. De arbeiders waren achterdochtig, maar
misschien wist juffrouw Dekker ook voor die eigenschap een ‘causa efficiens’ te
vinden.
Die oorzaak, vertaalde ze gedeeltelijk, zult u toch ook wel kunnen vinden, als u
je even de toestand indenkt van menschen die 't árm hebben, die hard werken maar
't árm
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hebben, en alles wat ze geleden hebben in zich-zelf opkroppen omdat ze onmachtig
zijn...
Agnes verhoogde en verhevigde het geluid van haar stem. Het helle maangezicht
dat boven een huisgeveltop uitkeek, scheen fijne wolkwasem weg te ademen. Juist
keek ze naar het maantje, dat daar zoo helder stond, vond ze; toch haar gedachten
formuleerend en zeggend: omdat ze onmachtig zijn... niet voldoende kennis hebben,
om te weten wat de grondoorzaak is van hun toestand... omdat ze elke mijnheer of
iedere dame als 'n soort vijand of vijandin beschouwen... daarom zijn zij niet zoo
gul met hun vertrouwen als wij wel zouden wenschen.
Maar u is een compleete sociaal-democrate, kwalificeerde van Steenderen. Nu,
dan zoû hij eens zijn meening zeggen. Hij, van Steenderen, was niet
sociaal-democratisch. Hij had het socialisme bestudeerd en jaren-lang gevolgd in
zijn groei en ontwikkeling. En dan kwam hij tot de conclusie, - past u op juffrouw
Dekker, ze zijn hier de straat aan 't maken. O, dank u.
Dan kwam hij tot de conclusie, dat een sociaal-democratische staatsinrichting tot
een despotisme zoû leiden, dat afzichtelijk zoû zijn. De vrijheid en gelijkheid van
alle medemenschen was je reinste utopie. En wie ter wereld hechtte in het werkelijke
leven waarde aan ‘chimères?’ Dat was goed voor kinderen, die met zeepbellen
speelden, naar de mooie kleuren grepen en... niets in de hand hielden.
Agnes schatte den heer van Steenderen, nu hij zóó sprak, als een man die ernstig
en nadenkend beweerde. Hij sprak beter dan hij schreef, vond ze; want z'n brief
kon ze maar niet vergeten. Hij was wel knap hoor 't Is 'n man, die dènkt. Hoor maar:
... een sociaal-democratische regeering, juffrouw Dekker, is onbestaanbaar,
heùsch. Het individualisme ìn den mensch zoû geëffaceerd worden en hoor eens
hièr, daar was hij en en juffrouw Dekker toch waarschijnlijk óok, vierkant tegen. Hij
was voor het in eere houden van het individu! Tienduizend brievenbestellers, om
maar eens iets te noemen, zouden te zamen niet dàt tot stand hebben gebracht,
wat een Dr. Stephan voor het postwezen in Duitschland had gedaan. En òch, de
strijd tusschen democratie en bourgeoisie was al zoo oud, zoo éeuwen-oud!
Herinnerde juffrouw Dekker zich misschien de strijd tusschen Aristides en
Themistocles, vier honderd jaar vóór Christus?
Ja, daar staat iets over in m'n algemeene geschiedenisboek, herinnerde zich
Agnes.
Nu juist. Het was de eeuwen-oude strijd. Aristocratie contra democratie. En
omgekeerd.
Hij, van Steenderen, was sociaal-aristocratisch. Het scheen een contradictio in
terminis en toch was dit niet zóo. Liever zou hij, - openlijk erkennend, - met de
aristocraten sterven, dan met het ‘vulgum pecus’ leven.
Wat beteekent ‘vulgum pecus’ mijnheer van Steenderen?
Dat beteekende het domme volk. Het domme volk, dat tot regeeren meende te
zijn uitverkoren, en uit niets anders bestond dan een troepje ziekelijke dweepers
en makke volgelingen, vond hij bekrompen en afzichtelijk. Juffrouw Dekker zoû van
haar democratische gezindheid wel terugkeeren. Zij was er, meende hij, te verstandig
en... te goed voor. Was zij het eens met de woeste redevoeringen van democratische
leiders op vergaderingen?
Zij kwam daar niet.
Kon zij zich vereenigen met onbekookte ophitsingen in partijbladen?
Zij las die niet.
Gelukkig maar. Had hij niet onlangs gelezen, dat een volksleider een crisis in de
gemeente financiën wenschelijk vond!? Het was absurd. Op velen van die
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demagogen was dan ook van toepassing het fransche spreekwoord: ‘Avec du toupet
un homme reüssit toujours dans le monde.’ Juffrouw Dekker zoû zeker van haar
democratische gezindheid terugkeeren. Sociaal-aristocratisch moest zij worden. En
hij lachte. Ja zeker. Sociaal-aristocratisch!
Zij stonden voor haar woning in de volkswijk. Daarboven krioelden en knetterden
de sterren en toen Agnes naar den hemel keek, om te weten waar Mars stond en
wáár Saturnus was, bleef zij rustig zien naar een ginds schitterende ster, die soms
roodgloeiend vonkte, dan gedoofd scheen, en later diamant-
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kleurig weêrleefde. Het was nu heerlijk, het weêr, zei ze. Of juffrouw Dekker lust
had nog een kleine omwandeling te maken? Van dit weêr, betoogde de postcommies,
moest iemand profiteeren. Ja, het was heerlijk het weêr en die sterren ook zoo
prachtig, niet? Nu keek hij er naar. Wist zij wel waar ‘de groote Beer’ stond?
En beiden liepen langzaam de straat uit, waar zij woonde, om ‘de groote beer’ te
zoeken, stonden stil op een weg, van waar een ruimere hemel was te zien, die de
zwartste aarde geleek, waarin schitterende bloemekens oogden.
In de verte luidde een lang-aanhoudend en huilend toeten van een stoomboot,
dat klonk als hol angstig geroep. Zij vonden ‘de groote Beer’ en Van Steenderen
kende en wees andere sterrenbeelden. Hij was knap hoor, vond Agnes. Hij wist
alles Haar astronomische kennis schemerde weg naast zooveel heldere wetenschap.
Wat was het hier stil en goed. Zijn oogen zochten, zijn stem klonk zacht, zijn vingers
wezen. Agnes keek naar hem, die in maanlichtschijnsel bleeker geleek dan hij
werkelijk was. Maar wat had hij 'n groote ooren! En nu keek hij haar aan. Toen stelde
ze hem voor, terug te wandelen; want ‘de groote Beer’ was gevonden.
Wéêr voor haar woning, vertelde Van Steenderen, dat in de volgende week Isadora
Duncan voor 't allerlaatst in den Stadsschouwburg zoû dansen. Als juffrouw Dekker
dat allerlaatste optreden eens wilde zien, mocht hij haar dan misschien naar en van
den schouwburg begeleiden?
Als m'n moeder 't goed vindt, dan wèl, antwoordde Agnes, vermoedend, dat
moeder het niet goed vinden zoû, na wat die over hem als haar oordeel had gezegd.
En Agnes dacht aan moeder's meening: mijnheer Van Steenderen is de ware Jozef
niet. Wat nu? En zij wilde die juffrouw Duncan graag eens zien. Wat stond zij hier
nu te talmen, dat was toch haar gewoonte niet. Hoor eens, het was toch eigenlijk
niet noodig, dat zij in alles moeder's raad als een zoet kindje opvolgde. En zij beloofde
mijnheer Van Steenderen een briefje. Wanneer het was? Dinsdag. Dan schreef ze
hem Zaterdag een briefje. Afgesproken.
Nacht mijnheer van Steenderen, rust wel. Zij kreeg een langdurenden handdruk
met:
Nacht juffrouw Dekker, welteruste.

VII.
Dien Dinsdagavond ging Agnes naar den Stadsschouwburg, om met Frits van
Steenderen de vermaarde danseres Duncan te gaan zien. Agnes had aan haar
moeder geschreven dat zij Dinsdagavond naar die bekende nieuwe danseres zoû
gaan kijken, maar niet verteld met wien zij daarheen zoû gaan. Later wilde Agnes
dit vertellen.
Zij stond in haar kamer en was gekleed in grijzen rok met een loodrecht gelijnde
wit cachemiren blouse, die door wit-satijnen ceintuur met mat-zilveren gesp werd
omsloten. Een zijden strikdas was onder haar kin en lei overlangs haar rijpenden
en zachtrondenden boezem. Zij zette een strooien hoed, waarvan de voorrand
opstond, achterwaarts naar beneden helde en met een blauw lint was omspannen
en groot-gestrikt, op de korenblonde haren, deed haar donkerblauwe regenjas aan
- het motterde buiten, - en wachtte hem.
Daar klonk de schel. En eenige oogenblikken later, stond hij voor haar in de kamer,
keurig, stemmig gekleed in het zwart. Nu, zij zouden dan maar dadelijk gaan, meende
de heer van Steenderen, al kwam men iets te vroeg in den schouwburg, het was
wel eens aardig, het theater langzamerhand te zien bezetten.
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De tram bracht hen naar het theater. Op het Plein stapte hij het eerst uit, vatte
haar hand en drukte die, zoodoende het uitstijgen makkelijker makend. Daarna
zwiepte hij zijn regenscherm uit, hief het ronde dakje tot boven haar hoed, zij zocht
in haar regenjas een witte handschoen, die daar niet was. Ze bleef stil staan en
keek om. Zèg mijnheer van Steenderen, haastpraatte Agnes, in dié tram daar, heb
ik 'n wit-glacé handschoen laten liggen....
Van Steenderen sloot schielijk z'n parapluie dicht, beende naar den stilstaanden
tram, die in beweging kwam, toen de handschoenzoeker op de treêplank wipte, zich
door de mufruikende volte achter op het bordes heenwrong, tot in den wagen.
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Agnes gevoelde spijt, haar gemis zoo klakkeloos te hebben geuit. Wat 'n goeie,
gewillige man was hij en wat deed hij dat kwiek! Daar kwam-i al weêr ân, maar ze
zag niets wits in zijn handen. Niet, knikte zij. Neen, knikte hij. In de tram was geen
witte handschoen! Dan moet 't maar zóo, besliste Agnes, haar witgeschoeide
rechterhand grappig voor zich uit te kijk houdend; maar mag ik u wel hartelijk
bedanken voor uw moeite? Geen sprake van dank, weerde de ander af. En hier
moesten zij door, duidde hij aan; den oprijweg voor den schouwburg bedoelend,
die door een hoog ijzeren hek werd omsloten, en waarop rijtuig na rijtuig voor den
hoofdingang kwam stil te staan, waarna een theaterportier de coupédeur openwrikte,
recht stond als een soldaat, saluëerde met open hand aan pet, zoodat de
gezelschappen uit de gekapitonneerde koetsen bukkend naar binnen traden en het
zwartglanzende ledige rijtuig door een tong-klakkenden koetsier en een natglimmend
paard werd weggebracht.
Agnes stond in het peristylium en terwijl zij zich van hoed en mantel losmaakte,
keek zij snel naar de garderobe aanpakkende kleedsters, naar een toilet van ritselend
en glinsterend zwart git eener moê-doende dame, die zich kwijnend voortbewoog,
als scheen ze in hypnotischen slaaptoestand zwevende. Toen lette Agnes op een
ronde bruin-basalten zuil met gebronsd kapiteel. Welke stijl dat was? Mijnheer van
Steenderen zoû het wel weêr weten. Zij vroeg het hem. En hij wist 't. Dat was een
Dorische zuil. Het kapiteel eener Korintische zuil bestond uit acanthusbladen. Maar
dat was 'n Dorische zuil.
Van 'n Ionische zuil is het kapiteel immers aan beide kanten omgekruld,
informeerde Agnes.
Ja zeker. Van Steenderen vond, dat zij 't goed wist.
Zij traden in de zaal. Overal guldde zacht en goudgeel licht, alleen in de loges
was hier en daar schemerend duister, waarin een hel-lichte bres ontstond, als een
logedeur werd geopend, waarna tusschen de donkere omlijsting in het witte lichtvlak
eene verschijning spookte, die, even later, zittende, bleek te zijn een heer in
strakzwarte avondkleedij met onbevlekt wit linnen, of eene dame in ruischend toilet,
als uit kruivend-wit zeeschuim cierlijk opgeblazen, ijl en vervluchtigend. Overal
geluidde stemmengezwettel. Nu en dan loomde een zwoel parfumgeurtje op en
weêr weg. Vleeschkleurig geschilderde en vleugeluitwaaiende kleine engelen met
mollige lijfjes poosden in het blauwe hemelrond der zaal, uit welks midden een as
was gestrekt, die een reusachtige, dofvergulde bouquetkroon torste, waaraan talrijke
electrische gloeilichten achter matglazen en peervormige lampjes glansden. Ook
waaiden druppelen gaslicht tochtig heen en weêr.
Zij zaten in het parket. Steeds meer ruischelden de geluiden en nijver gezoem
van stemmen gonsde in het rond. Achter Agnes werden stoelen opgeklapt en vóór
haar reikte een zaalsuppoost programma's aan. Ook zij ontving zoo'n dun boekje.
En met het opengeslagen programma tusschen de handen keek zij neêr en zag
links de rose duimvinger, rechts de kalkwit-geschoeide dito. En zij vond het gemis
eigenlijk wel grappig.
Toen het tooneelgordijn werd opengeplooid en de roezige zaaldrukte zich te
sluimeren lei, hief Agnes de oogleden op, opende de oogen grooter dan gewoonlijk,
om des te beter in de tooneelruimte te kunnen zien, wat daar was en wie daar kwam.
Zij zag een blauwen hemel als achtergrond en laag hakhout, meende ze, was in de
verte. Op den voorgrond lag een groen tapijt, door electrisch licht beschenen.
Luisterend naar de muziek, keek ze weêr neêr in het programmaboekje, maar van
Steenderen maakte Agnes er op attent, dat Isadora Duncan dáar, - op het tooneel,
- reeds stond. Agnes bleef doorluisteren naar de muziek en opziend, ontwaarde zij
ginds, rechts op het tooneel, de vermaarde danseres, die daar stond, beeldstil, in
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grauwig en los-plooiend gewaad, zoo, dat borst, armen, beenen en voeten, naakt
waren, maar plots zwierden op het rhytmisch gewiegel der deinende en diepe en
zoete muziek, den goud-schijn tegemoet. Daar danste nu Isadora Duncan, dacht
Agnes. De sinds langen tijd verbeide; de goddelijke, de brengster van een nieuwe
blijde boodschap, zooals zij ergens gelezen had. Die muziek van Gluck

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

351
vond Agnes toch wel lief en fijn. Maar het spel van de muzikanten mocht wel beter,
sneller... neen-neen-neen, streed Agnes af in gedachten, die muziek werd niet goed
gespeeld. Wat sprongen die muzikanten gek met Gluck om! Zoû zij dat niet eens
aan van Steenderen zeggen? Wel zeker, waarom niet?
De muziek wordt niet erg fraai gespeeld, fluisterde ze naar van Steenderen.
Let u nu op Duncan, vermaande haar buurman, de muziek is niet de hoofdschotel
van avond. Jammer dat ik m'n binocle vergeten heb, klaagde hij.
Je kon, zonder binocle, ook bèst zien, meende Agnes in zwijgen, het tooneel was
niet ver af. Daar danste Isadora Duncan, daar stapte zij ferm, cadanseerend op
haar naakte, plat-plaatsende voeten en het pezige beenvleesch kloekte door het
nagebootste zonlicht. Een inkt-zwarte schaduw ijlde en gebaarde mêe op het geelen groenglanzende tapijt, als een spottende schim. Het snelvliedend en rokfladderend
figuurtje bracht de handen, achter elkander, vóór de lippen als floot zóó de mond
op een rieten pijpje een vroolijk wijsje, lei zich toen op het lichtoverplaste kleed
neder, zooals een kind wel doet, heffend haar hand en dalend haar hand, gestadig
oogend naar dit herhalend gebaar, op deze wijze het bikkelspel nabootsend, op
andere wijze met gracelijken zwaai-worp het balspel verduidelijkend. Deze en
dergelijke niet geheimzinnige gestes, vond Agnes wel nieuw en bekoorlijk, maar
overigens.... En zij lette toch wat goed op!
Vóór Agnes zat een oud heer wiens kale glimmende schedel boven diens stoelrug
uitkwam. Die mijnheer had wèl 'n tooneelkijker, zag Agnes, en hij maakte er een
buitengewoon druk en haastig gebruik van. Die man is misschien bijziende,
vermoedde ze, want ik kan hier heel goed zien. Maar eenige rijen vóór haar, stond
iemand, die in de eerste rij stalles zat, van zijn stoel op, elleboogde op eene
balustrade en bespiedde de danseres, óók door 'n tooneelkijker. Die man was beslist
bijziende, vermeende Agnes, om zoo dicht mogelijk met je neus bij Duncan te zijn,
wie deed dat anders?
't Is ontzettend jammer dat ik m'n binocle thuis heb laten liggen, klaagde nog eens
haar begeleider.
De tooneelkijker scheen een geliefd instrument te zijn. Agnes bracht de
witgeschoeide hand voor de oogen en luisterde naar de muziek. Want al werd die
niet goed gespeeld, zij kende de fijne blijë melodieën die nazongen in haar hoofd.
Muziek was toch iets wonderlijks. Want was het niet wonderlijk, dat zij door zoo'n
eenvoudig wijsje, dat bleef naklinken in haar hersenen, zich duidelijk herinnerde,
als kind, eens onder een grooten plataan te hebben gespeeld, - wáár was het ook
weêr? - toen de avond zonk, de meidoorn zoet rook en de merel... floot!? Waar wás
het ook weêr? En deze, deze melodie, die nú klonk, - en Agnes vlechtte haar armen
in elkander en haar gesloten oogen waren vèr ziende, - deed haar, in heerlijke
herinnering, de zee weêr zien, jaren geleden, toen ze in Egmond aan Zee was. De
zon scheen op één plekje ongekend van kleur. En overal was de zee! En overal
geruisch, gerúisch! Was ze niet even 'n beetje angstig geweest, maar blij en
gerustgesteld, toen in de verte een zeiltje zichtbaar werd? Er was dan toch iets
menschelijks, iets levends, op dat geweldige water, dat aldoor golven op het strand
smakte. Agnes hief de gesloten boven-oogleden op en keek naar het tooneel. Een
zwoel odeurtje treuzelde bij haar neusvleugelen, maar ze blies het weg, pff.
De warmte hindert u al, is 't niet, giste Van Steenderen.
Ja, het is hier warm ook, erkende de ander.
Een hevig handgeklap kletterde neêr en roffelde op. Al de tot verrukking
vervoerden in Agnes' naaste omgeving deden meê en twee bruingeschoeide handen
naast haar, poften dof. Toen zag ze Van Steenderen op z'n bruin-omlederden pols
neêrkijken. Er was zoowaar 'n knoopje van de handschoen gesprongen... enfin!
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Maar die dansen hè, was het niet precies zoo'n fijn Tanagrabeeldje van terracotta?
O, die kende juffrouw Dekker niet, dat was wáár ook, hij herinnerde zich zoo iets!
Maar het aldermooiste zoû nú komen, la danse des Scythes, la danse des Furies!
Que c'est beau, que c'est beau! hoofdschudde de bewonderaar, op den vloer, onder
hem, turend.
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Hij had het knoopje, meende-n-i, hooren vallen.
Agnes had de eene witte knellende handschoen op haar schoot gelegd. Haar
wangen waren zeer warm en, vermoedelijk, - zoo dacht ze, - rooier dan over-dag.
Telkens zag ze één heurer blonde haren voor de oogen zweven en zij kon die maar
niet met de tippende vingeren grijpen. Hoe was het schellinkje vanavond bezet? Ze
keek eens terzij en naar boven. Stampvol. Dit was anders niets voor het volk. En
dit zei ze aan haar buurman, Van Steenderen.
Voor het volk? Welneen. Dit was geen sociaal-democratische kunst, ironiseerde
hij. Deze nieuwe kunst was... sociaal-aristocratisch! En hij lachte. Jazeker.
Sociaal-aristocratisch!! Dit was cultuur, dit was fijne cultuur, dit was één-en-al gratie!
Deze kunst was zoo fijn, zoo mooi, als als als... een chrysanthemum!
Vos discours sont beaux mais j'aime mieux les roses, vrijelijkte Agnes in het
fransch. En ze gaf een stevig en kort hoofdknikje naar den kalen schedel vóór haar,
die er zoo waar, zoo wáár, ongemerkt, door omkeek. Hoe had ze dat daar gezeid?
Kijkt u maar gerust om mijnheer, kijkt u me maar gerust goed aan, joolden haar
gedachten, want hier zit ze, die dat snoezige fransche zinnetje verleden week in de
krant toevallig las en aardig vond en nu er heerlijk meê geurt. Wie-weet hoevelen
zóó deden? Zou mijnheer Van Steenderen misschien ook.... Het was weêr koddig.
En zoo'n mislukking! Die ‘chrysanthemum’ paste weêr prachtig bij haar
‘hemelsch-blauwe’ oogen, maar dat die dansen tot de fijne cultuur behoorden, was
weêr heel juist. O zeker, hij was wel knap!
Toen de pauze aanving, gingen zij de zaal uit en zouden in den foyer even
verpoozen. In de gangen en op de trappen drentelden de menschen naar de
ververschingslokalen. Dc schoenen schuifel-schuurden langs de asbesten vloeren
en midden in een gonzenden drom menschen, die, voorzichtig en bescheiden
elkander voortstuwden, stapje Agnes, voetje na voetje, verder. Naast haar liepen
Engelsche dames, van wie één haar vreugde ontboezemde met: ‘O it is so
supernatural!’ En niet alleen naast haar klonk de bewondering. Overal in het rond
vertelden de stemmen dat het geziene verrukkelijk was en zoo rein niet-waar? Zoo
kuisch! Dat vond Van Steenderen ook. Het was rein. Het was kuisch. Het was
subliem!
In den foyer schreed Agnes over de spiegelend-gladde parketvloer naar één der
zalmkleurig-getrijpte banken en ging daar zitten. Rechts van haar hing een groot
portretschilderstuk in vergulde lijst, het was een bekende tooneelspeelster in slepend
lang gewaad, met klaprozen in de afhangende hand. Agnes vroeg aan Van
Steenderen den naam dier actrice. En hij noemde dien.
Een zwartgerokte kellner, met laag-uitgesneden en van vergulde knoopen voorzien
roodgeverfd vest, naderde, een presenteerblad in de handen voor zich uit dragend,
waarop smalle kelkglazen, gevuld met roodkleurige ijsdrank, stonden. Agnes pakte
zoo'n glazen kelkje bij den stengel aan den voet en keek op naar het brandend-rooie
gelaat van den kellner, die met eerbiedig naar de glazen neêrgelaten oogleden
wachtte, daarna met een simpelen lippenplooi van den breedsnedigen mond zich
afwendde en zijne koel-drankjes den heer Van Steenderen aanbood. Die man had
iets komisch, vond Agnes. Z'n gelaat leek wel 'n mombakkes
C'est ce soir beaucoup de publique monsieur, hoorde Agnes den man, dien zij
komisch vond, naar Van Steenderen zeggen, die den ander scheen te kennen, want
hij antwoordde, ook in het Fransch, terug. Toen stond zij op, keek den fransch
sprekenden kellner aan, informeerde: Vous êtes Français?
Non madame. Mais quand il y a ici une représentation extraordinaire, mòi, - hierbij
verhief hij voornaam de borst en luikte de bovenoogleden neêr, - moi, je parle
toujours français.
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Aa, c'est ça, begreep Agnes.
Oui. En hij reikte zijn blad voor anderen, berichtte naar het twee-tal: ‘je reviens
aussitôt.’
De postcommies kwam naast haar zitten, het eene been over het andere. U is
zoo stil, vond hij. U schijnt die nieuwe danskunst niet zoo bijzonder mooi te vinden,
of vergis ik me?
Ik weet 't nog niet, sneed zij af, een stellig antwoord ontwijkend. U sprak daarnet
van fijne cultuur. Dat is 't wel, meen ik. En tòch....
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....hadt u er zich iets anders van voorgesteld, vulde hij aan.
Ja, iets anders. Ik vind 't, eerlijk gezegd, 'n beetje studiewerk, 't ontroert mij niet.
O, het is wel lief en aardig en fijn, maar toch niet warm, niet hartelijk, en ook niet
altijd natuurlijk....
Olala, juffrouw Dekker moest er wel aan denken, het was gestyleerde natuur. Het
was Grieksch! Het was niet Hollandsch! Het was Grieksch!
Van de Grieken wist zij niet veel. Dus lúisterde Agnes, maar een in den foyer
tredend jong mensch trok haar aandacht. Glanzend, gepommadeerd was zijn vlossig
neêrgevlijd hair. Zijne vergeet-me-niet-blauwe oogen fletsten onder het teêr- en
bleekgevelde voorhoofd, waaruit een fijngevleugeld neusje spruitte boven een poppig
mondje. Zijn ‘evening-dress’ scheen zijne tengere lichaamsgestalte te versmallen
en de krijt-witte linnen borst strookte smetteloos. Voorzichtig, als liep hij op breekbaar
glas, tipten zijn blinkende gelakte lage schoenen met zwart strikje over den
parketvloer en tegen-over een jonge dame met wien hij, ter hoogte van beider kin,
handjedruk wisselde; zag Agnes hem met een witte als-gepoederde wijsvinger
slingerlijnen in de lucht teekenen, waarna hij den komischen kellner aanriep en
bestelde: sorbet!
En naast Agnes verhaalde de postcommies van de Grieken. Daar kwam de fransch
pratende kellner weêr, met een blad waarop leêge glazen.
Agnes plaatste daar het hare op, vroeg of hij Duncan had zien dansen.
Oui et non. Il est défendu pour nous de voir les représentations extraordinaires,
mais moi, - de borst zette uit en de bovenoogleden liet hij neêr, - mói, ce soir j'ai vu
quelque chose à travers la fente de la porte.
Alors, la porte était entr'ouverte, vermoedde Agnes.
Certainement madame.
Et vous avez goûté la danse, continueerde ‘madame’.
Moi..... comprends bien! j'etais placé derrière la porte, je n'ai pas vu
complètement.... maìs.... jè suis ravi! Toen tikte een collega hem op den schouder;
hij moest aan 't buffet komen om af te rekenen. Vernietigend keek de getikte den
ander aan, krampte pijnlijk-minachtend de schouderen op, verwittigde het zittend
twee-tal:
C'est un paltoquet. Un homme qui ne comprend rien de la culture! Bonsoir
madame. Bonsoir monsieur. En hij nikte links, nikte rechts, boven het blad met leêge
glazen; dribbelde snel naar het buffet.
Agnes stond op. Het was hier benauwend vol. De drukte was wel gematigd en
gedempt, een lach klonk niet helder-op, maar werd dadelijk onderdrukt, het kunstlicht
gloeide van alle kanten, de toiletten waren schitterend en werden vaak met gratie
gedragen, een zoet-rokige geur dompte in de atmosfeer... en ginds was de
geschilderde beeltenis der beroemde tooneelspeelster, die keek de zaal in, fier,
impératief.
Agnes keek naar het schilderstuk op. Het was, of dat geschilderde beeld naar de
laagte, op haar, - Agnes, - neêrkeek, koel en onverbiddelijk. Het scheen, als had
zij, - Agnes, - iets misdaan en daarvoor nu zoû boeten. Maar wat dan toch had zij
misdaan, waarom gevoelde zij zich thans klein en minder sterk dan anders? O, wat
was het hier benauwend warm en hoe hinderden haar nu die kleuren en geuren!
Zij liep naar van Steenderen en verzocht hem naar de zaal terug te keeren. Hij vond
dat uitstekend, want het was tijd om te gaan.
In één der gangen werd er bescheiden op den schouder van den postcommies
geklopt. Het was de komische kellner, die hem in het oor fluisterde: ‘heb ik wel met
u afgerekend, mijnheer?’ Er was niet afgerekend. En dat geschiedde.
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In de zaal, op haar zitplaats, zag ze de danseres, die, naar de muziek van Brahms
en Chopin, bevallig danste. In den aanvang volgde Agnes vlijtig de gestyleerde
bewegingen en ook het gelaat, dat nu en dan, met wijd-open extatisch starende
oogen glimlachte, ontging haar niet. Ook lette zij op de handen, die, - en vreemd
vond zij dit, - zonder uitdrukking bleven. Maar overigens miste zij het diepere karakter
van Chopin's muziek in den dans uitgedrukt. Eindelijk: die reeksen afwisselende en
bestudeerde be-
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wegingen illustreerden niet de muziek, maar de muziek overstelpte rijkelijk en
voortdurend den dans. Ten slotte vond ze ook de extatisch-starende oogen en de
glimlach herhaaldelijk ééntonig terug, daar, waar de muziek schakeering eischte.
Toen verflauwde haar belangstelling geheel. Doch niet voor de muziek. Die gaf
kracht aan haar hart, die schonk rust aan haar ziel. De oogen wilden dus niet meer
zien. Haar verstand kritiseerde de onschoone uitvoering en het was dan ook meer
de echo in haar eigen hart naar welke zij luisterde. Het was de stem van Chopin,
die in haar eigen binnenst riep. En zooals alle groote kunst, die meer een stevig
hart inhoudt, dan op verfijning en vergruizing der ‘ziel’ zich ziek en blind zal staren,
zooals alle groote kunst afkeerig is van het schitterend vergruizelen der ‘ziel’, van
het in vonken verspatten van den geest, van het spitsend en puntend scherpen der
zinnen, maar sterken zal het menschelijk hart, en verwarmen en koesteren zal, als
dat hart van smart dreigt te bersten, zoo koesterde de kunst haar eigen hart en
verhelderde de duistere hoeken van haar ziel. Zij was volkomen rustig en nadenkend.
En thans wist zij, dat het niet goed van haar was, hier in den schouwburg te zijn,
naast een bijnavreemde, zonder dat haar moeder dit wist. En in haar geest zag zij
thans niet de oogen van de beroemde tooneelspeelster koel en onverbiddelijk
verwijtend op haar neêrkijken, maar die van haar moeder zacht en vergevend naar
haar zien.
Met de Donau-wals van Strauss werd de avond besloten. Haar buurman kon zijn
beenen niet in rust houden, die wippelden meê op de wisselende maten der nu eens
sleepende en dan weêr draaitollende muziek. De mijnheer met den kalen schedel,
vóór haar, zat te fluister-fluiten. De geheele zaal-met-menschen scheen wel te willen
meêdansen, hier en daar neuriede men de melodieën dweepend meê. Agnes vond,
dat miss Duncan prachtig walste. Dit vond zij het beste van den heelen avond. Maar
de oorzaak lag voor de hand en was eenvoudig. Er was dansmuziek van Strauss,
maar er was geen dansmuziek van Chopin. Het werd eene overweldigende ovatie.
Enkelen schenen niet uit de zaal weg te willen, maar bleven betoogend klappen.
Tot de danseres nog eens, en voor het laatst, met eenige aronskelken in de hand,
glimlachend kwam buigen. Toen werden de gordijnen dichtgeplooid en bleef er nog
één heer staan klappen. Het was degene, die in de eerste rij stalles van zijn stoel
opgestaan was en over de balustrade leunend, door zijn kijker had genoten. Op
den rijweg, vóór het gebouw, reden de rijtuigen af en aan en de portier schreeuwde
luidkeels de rijtuignummers.... honderd-zès-en-dertig.... honderd-zès-en-dertig....!
De klok in den stompigen toren van hotel-Americain sloeg half elf en op het Plein
blonken, uìt fladderende witte rokranden, talrijke zwarte dameslaarsjes, trippend
over het natte asfalt, dat hier en daar in gelen en paarsen lichtschijn spiegelde. Een
perk vol roode en gele, gesloten tulpen was voor het hotel. Het twee-tal stond te
wachten en te verlangen naar den tram. En toen die kwam, maar gevuld bleek te
zijn, zouden ze naar huis loopen. Zij gingen naast elkander. De regen was
opgehouden en eene frissche koelte waaide door de lucht, waarin electrische
staaldraden als een spin-rag glinsterden. Maan en sterren waren onzichtbaar; zwart
was de hemel, die boven hun hoofden, duisterde. Noch Agnes, noch de ander sprak.
Zij liepen langs de huizen eener kade, waar de jong- en dunbladige boomen
ritselden aan den kant en in het water werd een logge, zwarte schuit met een rood
lantaarnlichtje op den voorsteven, traag voortgeboomd, door een voorover gebukt
man, die, in een kramp van lijf en leden, scheen te kruipen, dan plots zich oprichtte
en haastig terug liep, de schuin door het water palende boom in zijn hand. Het water
in de kaai roddelde zwart en een groote grauwgrijze rat schichtigde langs den
steenen walrand weg, toen de voetstappen van het tweetal klonken. Wit zeverde
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lantaarnschijnsel langs de boomblaadjes, die, hier en daar, als met rijp waren
omsponnen.
Zij gingen over het Koekjesbruggetje en Agnes herinnerde zich het verhaal van
den nachtwaker in den trein. Hun voetstappen op den houten brug klonken hol. Het
scheen
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wel een diep ravijn, dat onder hen was. Beiden bleven zwijgen en de stilte werd
dreigend, verwijderde den een van den ander. Toen waagde van Steenderen iets
te zeggen. En hij zei, dat de avond voor hem een heerlijke avond geweest was. Ook
sprak hij ervan, dat zijn leven vrij-eentonig was en hij dikwijls de leegte en het
nuttelooze van het heele leven gevoelde. Maar een avond, als die van vandaag,
verzoende hem met veel. Hij dankte juffrouw Dekker voor haar gezelschap.
Maar ik geloof, dat u veel eerder juffrouw Duncan dan mij moogt bedanken voor
den heerlijken avond, meende Agnes; en dat ìk u wel dankbaar mag zijn. Maar was
hij soms zóó pessimistisch gestemd, dat het leven hem leêg en nutteloos leek? Hoe
kwam dat dan wel? Hij was toch nog zoo jong! Een heel leven lag nog voor hem.
Wat vind ik dat vreemd, zei ze, dat u het leven leêg en nutteloos vind.
Hij keek haar, van ter zijde, aan. Jà, zuchtte hij toen, het is vreemd voor u. Als ik
maar 'n tiende deel van uw levenslust had, dan zoû ik anders zijn, maar dat bezit
ik niet... heláás! Wilt u wel gelooven, dat er oogenblikken in mijn leven zijn, dat ik
alles zoo dóodsch en leêg vind, dat ik er niet zoû tegen ópzien me-zelf van kant te
maken? En hij keek haar, van terzijde, weêr aan, ontmoette den verbaasden vraagblik
van haar oogen. Snel keek zij weêr voor zich uit. Had zij het wel goed verstaan?
Van kant maken? Op diè leeftijd? Ongelukkig was dat! Zij zoû hem eens van die
ziekelijke gedachten genezen en fermer maken, gezonder, beter, levenslustiger.
Hoor eens, mijnheer van Steenderen, dat had ik niet van u gedacht hoor! Zulke
ziekelijke gedachten, als waarvan hij daarnet sprak, moesten onderdrukt worden
door gezonde ideeën:... wat drommel, het leven was niet leêg, het leven was niet
nutteloos.... dat mocht hij volstrekt niet zeggen! Hoorde hij dat wel? Hij mòcht dat
volstrekt niet zeggen. Kijk, dat je het leven 't ééne oogenblik wel eens zwaarder tilde
dan het andere oogenblik..... dat ondervond iedereen, niet?... dat had zij óók wel...
maar daar zette je je dan flink tegen-in.... en je werkte hard.... en je lette niet op
je-zelf, maar je dacht meer aan ánderen.... dan zoû mijnheer van Steenderen eens
zien, dat was 'n probaat middel! Hoe kwam hij ertoe het leven leêg te vinden!? Sinds
wanneer vond hij dat zoo?
Den datum wist hij niet zeer precies. Maar juffrouw Dekker moest er wel aan
denken, hij was een ‘Einsiedler’. Hij ging niet veel met ‘de menschen’ om.
Maar dat was juist niet goed. Hij moest wèl met ‘de mènschen’ omgaan, waarom
niet? Het was, als neuriede zij al haar bedenkingen. Het maantje kwam achter
wolken vandaan te voorschijn en liep achter de boomen, scheel bespiedend, met
hen meê.
Zoo. Waren dat haar gedachten? Het leven vormde anders de karakters,
wijsgeerigde hij, en wat was nu het geval? Hij vroeg uit het Noorden en zij
antwoordde uit het Zuiden. Het karakter van een mensch liet zich maar niet, zoo
één, twee, drie, veranderen. Hij was bitter gestemd jegens het leven en hij had daar
alle reden voor. In zijn jeugd had hij ontbeerd wat de meeste kinderen wel hadden
en wat juffrouw Dekker bijvoorbeeld nòg had: ‘moederlijke liefde....’
Zóó hoorde Agnes hem nu gaarne, ook al leed zij, ongeuit, met hem die ontbering
meê. Zij zweeg, liep langzamer, en schuurde even, onbewust, met haar
regenmantelmouw langs de zijne.
... ‘Moederlijke liefde,’ herhaalde hij, de woorden liefkoozend. Z'n ‘ouwe heer,’ hij
wilde liever over hem zwijgen, het was zijn vader niet-waar, et chacun a ses défauts!
In Alkmaar had hij, - Van Steenderen, - gestudeerd en dezelfde cursus van de
burgerschool doorloopen als haar zwager, 'n beste man tusschen twee haakjes.
Ja, 'n lobbes, verbeterde Agnes.
Later was hij naar Amsterdam gegaan en zooals elke man deed had hij met het
stadsleven 'n weinig kennis gemaakt. Hij was het volstrekt niet eens met de bewering:
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‘il faut que jeunesse se passe,’ maar onwillekeurig niet-waar... juffrouw Dekker
begreep hem wel.
Ja, juffrouw Dekker begreep hem wel. En toen?
Toen... toen heb ik veel aan vak-studie gedaan, maar dat bevredigt ook niet
volkomen... en ben ik op het idee gekomen mooie stille kamers te huren, die
heelemaal naar mijn smaak in te richten en te meubelen.
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En dat heb ik gedaan. Want als u, zooals ik, dikwijls hier en daar, op kamers hebt
gewoond, dan vindt u de smaak van de meeste menschen ‘abscheulich!’
En Agnes dacht aan het suikerwitte sneeuwlandschapje dat in haar kamer prijkte.
Wat zoû hij dat leelijk vinden! Dus nu hebt u prachtige kamers en bent nòg niet
tevreden! Er is kans dat u directeur van 'n kantoor wordt en u is nòg niet tevreden!
U hebt vanavond 'n heerlijke avond gehad, zooals u zelf zegt en bent nòg niet
tevreden! M'n moeder zegt altijd, kijk naar menschen die 't minder hebben, dan is
men niet ontevreden... mijn moeder is, dat weet u misschien, vróóm. Niet fijn-vroom,
maar innig, christelijk. Mijn zuster en ik, we hebben al jong de inhoud van den bijbel
leeren kennen. Er waren toen nog geen kinderbijbels, zooals tegenwoordig, máar
alles lei moeder uit. En zoo eenvoudig. Je zàg 't! Als kind zàg ik, in m'n verbeelding
altijd, Mozes in het biezenkistje op het water drijven en dat vonden we leuk hè, zoo'n
kindje in 'n kistje van biezen en varend op het water, dat vonden we ècht.... En
dan.... Maar Agnes onderbrak haar eigen gezellige vertelling. Zij moest toch vooral
niet vergeten dat hij dat alles had ontbeerd... zij zoû niet verder vertellen, want
anders zoû hij zijn gemis des te sterker gevoelen!
Weêr stonden zij stil voor haar woning in de volkswijk. U is er alweêr, zei hij. Ja,
ik ben er alweêr, sprak Agnes.
Willen we ‘de groote Beer’ weêr gaan zoeken, noodigde hij uit, glimlachend. Zij
glimlachte terug, keek hem aan en miste, - gelukkig! - het stekelige in zijn
blauwscherpe oogen. Het was goed, ze moesten ‘de groote Beer’ weêr zien.
Buiten de straat kwamen zij onder den verren en diepen hemel stil te staan, keken
naar de maan, die neder scheen uit een wak in de zwarte schotsige wolken, welke
met opaalglanzende randen waren omzoomd. Geen enkel sterrenbeeld was te zien,
maar uit de verte klonk weêr het klagend toeten van een stoomboot en een late
angstige vogel zwartsnipperde weg in de lucht. De goor-witte kalk-schoorsteenpijp
eener gipsfabriek cylinderde in de duisternis en daarachter slingerde zich de vaart,
buigend om en rechtend door de landen, waarin met liefelijk-melodieus belgeklingel
het puf-stoomende bootje, een waaier van uitdeinende water-rimpels achterliet. In
de donkere verte doolde dwalend een rood seinlicht over de aarde, maar de lichtende
schitterende seinen uit den levenden hemel waren achter monsterachtige wolken,
die telkens sluipend schoven langs de maan.
De groote Beer zit achter de tralies en is vanavond niet te zien, constateerde
Agnes. Een lichte huivering beefde langs haar leden, want het scheen dat ook de
koude maan streng en verwijtend op haar neêrkeek. Maar een wolk-scherf keilde
er langs en donkerte was weêr al-om. Neen, zij had niet goed gedaan en zocht naar
woorden om zich te uiten. Het was een zwak oogenblik in haar leven. En zij uitte
zich. Weet-u, wat ik mezelf aldoor verwijt? begon Agnes, dat ik mijn moeder niet
heb geschreven dat ik met u naar den schouwburg zoû gaan.
Hebt u dat niet geschreven? Och. U was 't wel van plan, herinner ik me. Maar hij
vond dat nu niet zoo slim om er zich-zelf een verwijt van te maken. Dat was nu 'n
beetje ziekelijk en overdreven van háar, plaagschertste Van Steenderen. Dat moest
ze door gezonde ideeën onderdrukken. Meende hij dat? Ja zeker, meende hij dat.
Zij vertelde hem van de maan, die verwijtend keek en verzweeg niet, dat ook die
actrice in den schouwburg zóo had gekeken. En hij lachte. Chimères! Chimères!
De maan scheen als iederen avond en de actrice had geschilderde oogen! Noch
de maan, noch de actrice keek naar haar, troetelde hij dweep-zangerig en rondde
zijn arm om haar rug, die leunend daartegen steunde. Zijn hoofd boog hij over haar
gelaat en zijn stem kirde heesch: ‘Ik kijk naar je, ik kijk naar je.’ En hij preste een
zoen op haar lippen. terwijl haar oogen extatisch en lichtender blauw glansden. Het
was een zwak oogenblik in haar leven. Zij wandelden terug tot voor haar woning.
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Nacht Agnes... liefelijkte de postcommies.
Nacht... Frits. Zij hield hem, met haar hand in de zijne, zoo op een pas afstand.
Want hij wilde, - zij zàg 't, - alweêr zoenen!
(Slot volgt).
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Boekbespreking.

Maurits Sabbe, De Filosoof van 't Sashuis, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1907 (bandversiering van Herman Teirlinck).
Alweer een boekje bij Van Dishoeck uitgegeven! Ware hij niet al lang verwend met
lof, het zou tijd worden dezen uitgever een compliment te maken over zijn houding
tegenover onze nieuwste litteratuur, over ‘het pakje waarin’ enz. enz. (vgl. alle
couranten-recensies van vóór 1880). Ze zijn waarlijk keurig, die ‘pakjes’ en Van
Dishoeck verdient iets meer dan het epitheton ornans ‘wakker’ - traditioneele
karakteristiek waarmede uitgevers van wege heeren recensenten plegen blij gemaakt
te worden. Tot mijn spijt moet ik hierbij opmerken dat het talent van den heer Herman
Teirlinck als bandteekenaar mij nog altijd niet te pakken krijgen kan. Het is knap,
maar het blijft mij te oppervlakkig-zinnebeeldig. 't Lijkt mij heusch voorzichtiger bij
't maken van een band of omslag alleen aan logica en ornament te denken en niet
aan symboliek. Daar heb je nu weer den groot- en absoluut kaal-hoofdigen, in diep
en nurksch gepeins verzonken wijsgeer met den, waarschijnlijk over die
biljartbal-gladde kaalheid, verwonderd om dat hoofd heen-glurenden uil - wat ter
wereld heeft deze figuur uitstaande met den beminnelijk-gezelligen, blijjeugdigen
en leuk-practischen levensfilosoof die wij uit het boekje zelf leeren kennen? Ware
het niet dat deze stok-oude denker - één en al ruig-eerwaardige baardigheid tot aan
zijn voorhoofdsknobbels! - uitgevoerd als hij is in goud en crême, en met vreemde
uitheemsche gewassen sierlijk omkruld, mij toch eigenlijk vrij onnoozel had geleken,
ik had het boek, wegens onvolledige wijsgeerige voorstudiën, misschien niet eens
durven openslaan!
Maar nú dorst ik wel - en had er geen spijt van. De schrijver Maurits Sabbe is niet
bepaald een hartstochtelijk nieuw-lichter. Hij bouwt rustig voort op oude fundamenten.
Zijn boekje doet aan L'Ami Fritz van Erckmann-Chatrian terugdenken. Maar zóó
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lief-bravig is het toch ook weer niet! De karakters staan er geestig in geteekend.
Het is moeilijk, te schrijven als de heer Sabbe doet en niet voor duf, kinderachtig of
poeteloerig versleten te worden. ‘De Filosoof van 't Sashuis’ zal zonder twijfel een
welverdiende reputatie gaan genieten als een geschikt en fraai cadeautje voor ‘jong
en oud.’
H.R.

J. Everts Jr., Uit het Leven van een Hypochonder, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1907 (bandversiering van Herman Teirlinck).
Maar dit is zouter kost, hier is een minder blije levensfilosoof aan 't woord, de heer
Everts behoeft zich niet ongerust te maken dat hem 't verwijt zal treffen in 't ál te
lievige
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te zijn vervallen; ook dit boek verdient zonder twijfel een gunstige reputatie, maar
men zal er voorzichtiger mee om moeten gaan wat cadeau-geven betreft; met name
wordt aan gehuwde mannen geraden dit werkje eens ‘à tête reposée’ door te lezen
alvorens zij definitief plan maken er hun eegaden op Sint Nikolaas of verjaardag
mee te verrassen! Immers die hypochonder, uit wiens leven hier een en ander wordt
meegedeeld, is - nu ja, een hypochonder, niet waar?, en wij zijn allemaal flinke
gezonde kerels, één-en-al levensmoed, altijd goed gehumeurd, opofferende
echtgenooten, toegewijde vaders, ruime geesten..., hm!, jaja... maar... men kan toch
niet voorzichtig genoeg wezen, waar 't houding geldt en prestige, ieder heeft zoo
z'n zwakke momenten, en er komen van die duivelsch-toevallige, ofschoon natuurlijk
uiterst oppervlakkige, gelijkenissen voor....
Laat uw vrouw Emants' Nagelaten Bekentenis lezen en zij zal er bij huiveren, er
van gruwen. ‘Zijn er werklijk zulke mannen’, zal ze uitroepen, ‘maar dat is vreeslijk!’,
en na de lezing zal zij u komen omhelzen, zwijgend en verteederd. Geef haar De
*)
Meester's Zondagmorgen , zij zal het stil uitlezen en ontroerd-nadenkend zijn, en
vragen, heel zachtjes vragen, of ge u ook wel eens... neen, niet zoo erg, hè?... maar
dan toch wel eens een wéinig zóó gevoeld hebt als de man uit dat verhaal met wien
ze zoo'n innig medelijden heeft gekregen..., maar als ge haar Everts' Hypochonder
lezen laat sta ik niet voor de gevolgen in! Het waarschijnlijkst lijkt mij, dat uw teedere
vriendin, anders toch altijd zoo ten eenenmale vreemd aan boozen spot en verfoeilijk
leedvermaak, telkens door van die kleine schokjes blijk geven zal van inwendige
pret, dat zij u nu en dan aan zal zien met iets heel ondeugends in haar
diep-glanzende oogen, en... ja, dan misschien ook wel eens plotseling in luid gierend
gelach zou kunnen uitbarsten en verklaren: ‘Nee!... neem me niet kwalijk!... 't is niet
kwaad gemeend!... maar jelie, verstandige mannen en wijze pa's... jelie zijn soms
toch ook wel eens... hahaha!... een heel klein beetje belachelijk!...’
Nu weet ik eigenlijk niet, of ge dan wel recht hebben zoudt den heer J. Everts Jr.
de geheele schuld te geven.... Ik bedoel, dat ik niet zeker ben of 't zóó wel de
bedoeling is geweest van den schrijver, of hij zulk een comische werking van zijn
boek wel verwacht, en of hem die wel heelemaal aangenaam zijn zal. Ik vermoed,
om de waarheid te zeggen, van niet. Ik houd het er voor dat de heer Everts ‘hooger’
had ‘aangelegd’, dat hij zich wel degelijk een werking heeft voorgesteld eenigszins
overeenkomend met die van Emants' Nagelaten Bekentenis, of althans met die van
De Meesters' Zondagmorgen, en - daar men bij de beoordeeling van een boek
verplicht is uit te gaan van de bedoelingen des schrijvers - weet ik dus eigenlijk niet
of Everts met zijn Hypochonder wel heelemaal gesláágd mag heeten. Wat ik wél
weet is, dat ik zijn boek in éénen zit heb uitgelezen, er nu en dan - als behoefde ik
er me niets van aan te trekken, als had ik zelf nooit ‘hypochondere’ momenten! over heb zitten proesten van 't lachen, en dat ik telkens wanneer het in-eens heel
ernstig scheen geworden, de neiging in mij op voelde komen den man uit het boek
vriendlijk op z'n schouders te kloppen onder het uitspreken van
vroolijk-bemoedigende woorden, als: ‘Kom kerel, zóó erg is 't nou toch niet, hè? Zet
je d'r 'n beetje tegen in, 't is immers maar een kwestie van stemming; je zult zien:
morgen denk je 'r weer heel anders over!’... Een bemoediging die men tegenover
de mannen van Emants en De Meester wel uit z'n hart laten zal!...
Hoe komt dit nu? Waarin steekt het verschil tusschen Everts en Emants? Hoe is
de comische werking van dit nieuwe boek te verklaren? De hoofdoorzaak der
hypochondrie ook van dezen lijder is toch wel dezelfde als bij Willem Termeer en
bij den Robert uit ‘Zondagmorgen’; n.l. een groote, overgroote, bewustheid van
eigen gewaarwordingen, en een neiging de minder eervolle daarvan, de minder
*)

In den bundel: ‘Over het Leed van den Hartstocht’ (Bussum, Van Dishoeck).
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waardige of minder aangename, vooral niet gering te schatten of te
verdonkeremanen, maar ze integendeel in lengte en
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breedte twee- of driedubbel uit te meten en goed zichtbaar aan den muur te hangen.
Dit verschil is er, geloof ik, een van verpersoonlijkheid tusschen de drie genoemde
schrijvers, een verschil in aanleg, in diepte en in kracht. Het was den heeren Emants
en De Meester méér, en pijnlijker, érnst met hun werk. Het was er hun om te doen
werklijken, diep-gevoelden levenshaat te uiten - levenshaat kan in een artiestenziel
met levens-liefde samengaan, levenshaat ís een soort liefde, een teleurgestelde
levens-liefde, zooals men ook wel in romans leest (en het schijnt mij geenszins
onjuist) dat vurige liefde in fellen haat ‘omslaan’ kan. Deze beide schrijvers waren
fel en allersmartelijkst getroffen door het contrast tusschen de werklijkheid en hun
ideaal van leven-en-wereld, ze léden daaronder en om haar te overwinnen uitten
zij hun smart in hun geschriften, Marcellus Emants hard en wrang, Johan de Meester
met bitteren weemoed. De heer Everts nu heeft niét zoo sterk geleden onder het
aangeduide contrast. Hetzij dat zijn ideaal zoo hoog niet was of zoo sterk beseft,
hetzij dat de werklijkheid hem niet zoo hevig desillusioneerde, hetzij dat hij er nu
eenmaal de man niet naar is zich zooveel aan te trekken van zijn teleurstellingen,
er eenvoudig beter tegen kan!
Subjectief ontstaat door het contrast tusschen ideaal en werkelijkheid: het lijden,
het tragische, objectief: soms het comische, soms het tragische - dit verschilt
natuurlijk al naarmate men minder of meer met bedoeld ideaal ingenomen is. Men
lacht vaak om dingen die voor wien ze ondervindt alles-behalve-om-te-lachen zijn.
Ziet men een pedant heertje neus-in-de-wind over de straat tippelen en plotseling
struikelen over een koolstronk, dan lacht men, hoezeer zich ook dat heertje zelf te
beklagen mogen hebben, maar om het uitglijden en neerstorten van een met
bescheiden waardigheid voortschrijdende oude vrouw zal niemand lachen,
integendeel. Dat de boeken van Emants en De Meester niet comisch werken en
deze Hypochonder van Everts wel, 't komt doordien er bij de eerstgenoemde
schrijvers voor den lezer objectief óf géén óf een tragisch contrast ontstaat tusschen
ideaal en werkelijkheid; hun melancolici en hypochonders lijden en strijden om hun
melancolie of hypochondrie te overwinnen; zij slagen niet, maar hun nederlaag is
tragisch om hun lijden; ons ideaal van een hypochonder n.l. is dat hij werkelijk
hypochonder is, dat hij zijn kwaal ‘au sérieux’ neemt, er mee vecht, haar zoo mogelijk
overwint; de ‘held’ uit Everts' boek echter spot met zichzelf, zijn angsten en vreezen,
houdt zich voor de gek; hij weet best, dat het nog zoo erg niet met hem is; als
hypochonder door de wereld gaande struikelt hij telkens over de koolstronken zijner
dol-genoeglijke gedachten; wij hebben er pret om en... hij schijnt waarachtig met
ons mee te lachen!
Ik zal trachten dit met citaten te bewijzen. Een niet gemakkelijke taak! Want let
men bij de lezing enkel op de woordelijke beteekenis der volzinnen, dan zou men
misschien geneigd zijn anders te oordeelen. Het is een kwestie van toon. Bij het
volgende b.v. geloof ik niet aan de ernst, aan de gemeendheid der woorden. Waarom
niet? Ik kan het u niet precies zeggen. Omdat het zóo werd gezegd en niet ánders.
Aad, onze hypochonder, heeft zich over vele dingen in zijn huishouden te beklagen,
o.a. is het er hem niet netjes genoeg. Hij tobt (blz. 115): ‘'t Is misschien kleingeestig
van me, of ‘pietepeuterig,’ zooals Betty altijd zegt, maar ik kan er niet goed tegen,
dat alles onder een laag stof zit. Alles wordt daardoor dof-grauw, nergens ziet men
meer een vroolijken glans, je bent vies om iets aan te raken, waarbij nog komt dat
't mij altoos een misschien ongemotiveerd, maar niettemin zeer onbehaaglijk gevoel
van armoe, slórdige armoe geeft - om van het on-hygienische nog niet eens te
spreken. Betty weet dit. Maar 't is éen der vele gevallen, waarin ze zich mijns inziens
niet voldoende moeite geeft om m'n ergernis weg te nemen.
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‘Vooral op den schoorsteenmantel lag de stof ditmaal zoo dik, dat ik er met gemak
m'n naam in had kunnen schrijven. 't Kwam een oogenblik in me op er als een stille,
maar nochtans zeer wel-sprekende klacht: ‘Betty, Betty!...’ op te schrijven. Maar ik
bedacht nog juist bijtijds, dat ook Mina dit weleens zou kunnen lezen, en daar ik er

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

360
steeds op uit ben, de dienstbaren zooveel mogelijk buiten alle intieme kwesties
tusschen Betty en mij te houden, deed ik 't niet.
‘Nu had ik 't wel aan Betty kunnen zeggen; maar 't verdriet mij ten laatste
altijd-en-eeuwig aanmerkingen te maken, en dan telkens weer een ongelukkig,
verongelijkt gezicht van Betty voor me te zien. Ik berust dientengevolge zooveel
mogelijk in al dergelijke kleine tekortkomingen, tracht ze, als 't maar eenigszins kan,
zelf te verhelpen, en draag, gelijk 't een man past, m'n leed in lijdzaamheid.
‘Daarom had ik ook nu den stofdoek uit de la van het étagère-tafeltje genomen,
en was zelf aan het werk gegaan. - Juist was ik met den schoorsteenmantel en al
de snuisterijen, die daarop staan, doende, toen plotseling de deur openging en Mina
binnenkwam.
‘Als we nog eens een nieuwe meid krijgen, neem ik me voor de conditie te stellen,
dat ze op schoenen met hooge hakken moet loopen. Nooit hoor je zoo'n meid
aankomen. Liever nog den geheelen dag hakkengeklos, dan telkens dergelijke
onaangename verrassingen.’
(Wat dunkt u, lezer, maakt deze man den indruk van een hypochonder, of van
een droog-komiek, genre Pruttelman-Brommeyer, die zichzelf tot object van zijn
aardigheden maakt?)
Ook Mina (precies als ik) vindt de situatie koddig, zij glimlacht, en onze held, na
eenige moeizame overpeinzingen, berispt haar daarover. Zij ontkent haar ironische
houding en wij lezen:
‘“Lieg niet, Mina” - voer ik heftig uit, dreigend met de hand waarin ik nog steeds
den stofdoek hield....’
Mal, niet waar? Het ideaal van een heer, die een ‘dienstbare’ berispt, eischt niet
bepaald dat hij met een stofdoek in de hand sta! Er is dus contrast en Mina krijgt
de lachers nog meer op haar hand, - Everts moet dat wel gevoeld hebben toen hij
de scène schreef.
Zoo tracht deze hypochonder een andermaal vergeefs ons te doen gelooven dat
er iets niet in den haak is tusschen hem en zijn vrouw, dat haar liefkoozingen hem
onaangenaam zijn; hij schrijft:
(blz. 148) ‘‘Och jeetje’ zuchtte ze, uitlachend. Toen zei ze op eens met nadruk,
doch haar stem klonk weer overmoedig-ondeugend: ‘Ik vin' je toch eigenlijk zoo'n
komieke, lollige vent!’
‘Tegelijkertijd liet ze zich vóór me op haar knieën vallen, sloeg me op m'n dijen,
dat 't zoo kletste, en meteen spoot haar onweerstaanbare kicher-lach weer naar me
op.
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‘Wanneer ze in het stadium der handtastelijkheden is aangeland, heeft voor mij de
ellende haar toppunt bereikt. Ze is sterk, veel sterker dan ik; zonder dat ik in staat
ben me te verweren, kan ze me knijpen, kietelen en peunen, dat ik 't zou kunnen
uitschreeuwen van pijn en kwelling - wat ik dan ook dikwijls doe. Dit noemt zij dan
‘aanhalen,’ ‘strelen,’ ‘knuffelen’...
‘'t Ging nu weer denzelfden weg op. Bij ondervinding weet ik dat daartegen niets
te doen is. Lijdzame onderworpenheid is nog het beste. Ze móét nu eenmaal dit
surplus aan levens lust en -kracht op deze manier even uiten. Onder haar “lieftallige
beroeringen” - misdadige woelingen noem ik ze ook wel eens - schrompel ik in
mekaar als een engel - jammer alleen, dat de Schepper mij niet ook met een of
ander natuurlijk verdedigingsmiddel bedeeld heeft, zooals
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genoemd rampzalig beestje 't in z'n stekels bezit.’
Nu weet ik wel, er komen enkele ernstiger bladzijden in het boek voor, enkele waarbij
wij werkelijk even gelooven dat het ‘meenens’ is geworden. Het zijn o.a. blz. 178/79
waar Aad ‘den druk, den geheimzinnigen, angstigen druk’ dien hij van het leven
ondervindt op inderdaad overtuigende wijze meedeelt. En deze bladzijden maken
toch ook weer niet den indruk ‘er uit te vallen.’ Zoo komiekerig is het geheel nu weer
niet. Alleen krijgt men dan het besef dat men toch eigenlijk meer van den man zou
willen weten dan de schrijver geeft, dat men bv. zou willen vernemen hoe hij zijn
dagen eigenlijk doorbrengt; men kent zijn huislijken kring, men zou ook zijn werk-kring
willen kennen, en nagaan of 't ook daaraan liggen kan, aan vermoeidheid b.v., dat
hij vaak zoo uiterst prikkelbaar en lusteloos kan zijn. Men krijgt dan een veel inniger
belangstelling in zijn lot....
Het eenige wat er, naar mijne meening, wel ‘uitvalt,’ het is de scène op bl. 245
waar Aad de verleidelijke Ella op zoo'n melodramatische wijze de deur wijst. Daar
waren wij nu heelemaal niet op verdacht! En het had zoo best anders gekund!
Waarom hielp b.v. vriend Daan niet even om hem van dat hysterisch-kokette vrouwtje
af te helpen? 't Zou een kleine moeite zijn geweest.
Die Ella overigens is voortreffelijk, een creatie-tje op zichzelf waarom ik den heer
Everts kan benijden. Maar, over 't algemeen, hoe zou men niet bewonderen de
levendig-dramatische wijze waarop deze knappe auteur, zich geheel losmakend
van tot nog toe gevolgde procédé's, dit nieuwe boek heeft geschreven. Ik vind zoo
iets recht-af kranig!
Ten slotte worden bij deze de lezers van Everts' boek - met nog meer klem dan toen
het den ‘Filosoof van 't Sashuis’ gold - gewaarschuwd, vooral niet op de
‘bandversiering’ te letten. Immers, was op dat andere boek de
verkeerd-symbolizeerende wijsgeer-figuur ten minste nog eenigszins bescheidenlijk
als decoratief element aangewend, de buitenzijde van Everts' werk grijnst ons aan
met een bakkes, dat ten slotte in niets meer gelijkt op onze voorstelling des
hypochonders, maar dat ons natuurlijk - doordien wij het zagen vóór wij iets lazen
- gedurende het lezen van vele bladzijden als een nachtmerrie blijft beheerschen.
Het komt eenvoudig niet te pas ons deze afstootend idiote oude-vrekken-tronie als
het uiterlijk van den, in vele opzichten toch ook verstandigen en sympathieken, ja
zelfs nog tot een ‘conquête’ bekwamen man-uit-het-boek, op te dringen! Weg met
die prentjes op banden van boeken!
H.R.

H. Phil. Kelder, De Wilde Tuin, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
geen jaartal.
Aankondigen wilde ik gaarne dit romannetje, het even noemen, - als iets dat men
misschien verkeerd doet geheel onopgemerkt voorbij te gaan - er overigens maar
niet veel van zeggen. Het is van een schrijver, die ons in 't vorig ‘seizoen’, onder
pseudoniem, een éérste en... béter boek gaf. Moeten wij daarom, nu al, achteruitgang
constateeren? Ik hoop het niet, en geloof het ook niet. Ik geloof alleen dat de heer
H.Ph. Kelder soms nog wat al te jong-ijverig, te vlug, te vief, en te lichtvaardig is:
de fabriekspijpen op den omslag van ‘De Wilde Tuin’ zijn niet het eenige waardoor
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mij dit boek, telkens wanneer ik het weer zie liggen, aan nijverheid en aan... rook
herinnert.
Daarbij komt dat deze jonge schrijver zich ditmaal, in zijn luchthartigheid, een
taak gesteld had, die voorloopig althans ver boven zijn krachten reikt. Een roman
uit een fabriekstreek, in dézen tijd van gespannen verhoudingen tusschen patroons
en arbeiders, van stakingen en uitsluitingen; een fabrikantszoon met
model-fabriek-idealen, waartoe hij zijn liberalen vader weet te bekeeren; deze zelfde
jonge man ernstig verliefd op het meisje van zijn broer, en dat meisje hem begrijpend,
zijn liefde terug en den fattigen broer den bons gevend... het is me nogal zoo iets!
De heer Kelder, geloof ik, had 't er met meer ernst en geduld beter af kunnen brengen
dan hij deed - hij heeft zich niet alleen in zijn krachten vergist,
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maar 't zich buitendien veel te gemakkelijk gemaakt - dat hij slágen zou was waarlijk
niet te verwachten. Misschien ook is het onjuist te zeggen, dat deze jeugdige auteur
het zichzelf te gemakkelijk heeft gemaakt, misschien ook was dat gemakkelijke ‘plus
fort que lui’, zat hem zijn eigen vlotheid in den weg, miste hij de kracht zich te
ontrukken aan de bekoring van een licht-levende elegance. - Inderdaad heeft zijn
manier de distinctie der terughouding, het heerige van het kiesche. - Maar dan is
het kwaad! Want zulke distinctie verloopt zoo gauw in het al te nette, het ‘fade,’
matte, en zulke heerigheid verwordt vaak ongemerkt tot burgerlijke onbeduidendheid.
Als 't zóó met hem staat moet hij zich duchtig aanpakken, deze gelukkig nog maar
beginnende schrijver, moet hij afbreken, met forsche slagen, heel zijn te gemakkelijk
gebouwd huisje van zelfvertrouwen, 't neergooien, vlak tegen den grond, en dan
opnieuw gaan zoeken werken, spitten, graven, als in een ‘wilden tuin’, waar 't onkruid
moet worden gewied en de grond duchtig bearbeid, voordat er zelfs maar gedácht
kan worden aan bouwen.
De heer Kelder blijft een belangwekkend jong auteur voor mij, ondanks zijn nieuwe
romannetje, want ik geloof dat hij werkelijk een schrijver worden kan, dat het hem
in de vingers zit - t e v e e l m i s s c h i e n !
H.R.

Fritia Lelyvelt, Van Lieverlede, Bergum, Gebrs. v.d. Meulen, 1907.
Curieus boek!...
Een omslag van goor-groen lampekappenvloei; een typografische versiering...
waarschijnlijk goed bedoeld, maar dan geenszins geslaagd; eenige zeer vleiende
recensies, van vorig werk, door die terecht befaamde critici Anna Lohman en Henri
Borel - het ontbrak der uiterlijke verschijning althans voor den schrijver dezer
aankondiging, aan attractie. De ‘Inleiding’, de eerste bladzijden, ze waren ook al
niet bij machte een hevige belangstelling bij hem te doen ontstaan. Wat is dat
mal-pedanterig gezocht, vermoeiend kwasi-geestig, opgeschroefd rhetorisch en
eigenlijk slordig, stijlloos geschreven, dacht ik.... ‘De mensch..., die geestelijk
gesproken machtiger is en onsterfelijker dan de verste wolkenhooge rots, somber
en dreigend staande in de blauwe golfslagen van den onstuimigen wijdbrullenden
oceaan....’ Wat is dat voor een kerel, die schrijver, waar komt hij vandaan - ‘geestelijk
gesproken’ -, waar heeft hij de laatste vijf-en-twintig jaar gezeten?... Men zou waarlijk
in de verzoeking komen hem zelf - steeds ‘geestelijk gesproken’ - eenige, in de
gevolgen misschien min of meer ‘blauwe’ kwinkslagen toe te dienen!
Maar, zoowat op bl. 47 - er is daar ergens sprake van een vaas die geschonden
is - daar begon het te leven, daar kwam waarachtig iets menschelijks, en de bovenste
helft van bl. 49 bleek zoowaar heelemaal zonder aanstellerij of kwasi-genialiteit, ja,
bepaald goed - d.w.z. nog niet heelemaal zuiver van zegging, maar wel sterk van
gevoel, van dat wat wij in onze litteraire dieventaal ‘sentiment’ noemen, - dwaas
eigenlijk zoo'n vreemde benaming voor de ziel zelf van een hollandsch boek!... En
een paar bladzijden verder - ik weet het eigenlijk wel precies, 't was bl. 51 bovenaan
- daar schreef ik op de marge: ‘lieve hemel, als je zoo'n boek nu toch eens van je
afgooide na lezing der eerste pagina's!’...
Daarna wás en blééf ik des schrijvers vriend, - al noemt hij zich Fritia, 't móét een
man zijn die dit boek geschreven heeft. En eèn die niet bang is ook, niet voor zich
zelf ten minste. Hij doet nog een beetje als de hoofdpersoon in zijn boek, hij ‘stelt
zich aan in gezelschap’, maar als men wat gewend is aan zijn nerveuse clownerie
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dan gaat men van hem houden. Van ‘schrijven’ moet hij nog zoo wat alles leeren,
zijn boek is smakeloos ongemanierd, maar het zou verduiveld jammer zijn als hij
met beter manieren en meer smaak iets van zijn warme menschelijkheid en frisschen
durf kwijt raken ging.
Hoe gauw een aardige, vrije jongen in onze maatschappij een duffe meneer kan
worden, en dat terwijl hij 't meisje krijgt dat hij aanbidt, verhaalt, wel droeviglijk, dit
rare, hulpeloos onhandig geschreven, en tóch merkwaardige boek.
H.R.
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De guldenvlies-tentoonstelling.
Wie dezen zomer opgegaan is, ter artistieke bedevaart naar het zoo kunstvolle
stedeke Brugge, en daar zijn oogen te gast heeft doen gaan, bij al de schoonheid
uit de tijden van het Gulden Vlies, voor dien zal het zeker een verheugenis zijn, dat
de voorzitter der tentoonstelling Baron H. Kervijn de Lettenhove in zijn geschrift ‘La
Toison D'or’ de herinnering aan deze expositie bewaard heeft.
't Is wel niet uitsluitend het doel geweest van den schrijver, te wijzen op de
artistieke beteekenis van deze orde, maar mede dank zij de vele en zeer goede
illustraties, die dit boek een groote aantrekkelijkheid geven, komen de schatten, die
in het Gouvernementshuis een tijdelijk onderkomen gevonden hadden, den lezer
weer voor den geest.
Want naast de zeker historische belangrijkheid van deze tentoonstelling, is zij er
eene geweest, die aan het meerendeel der bezoekers een zeldzame gelegenheid
bood, tal van schatten uit buitenlandsche musea, uit particuliere verzamelingen, uit
vorstelijke cabinetten bijeen te zien.
Immers de schrijver zegt het ons: aan de grootmeesters en de ridders van het
Gulden Vlies is in niet geringe mate de bloei van schilder- en sierkunst dier dagen
toe te schrijven.
‘Enfin, c'est faire oeuvre de justice que de prouver que si les Pays-Bays ont eu,
e

au XV siècle, le privilège d'un art si brillant, ils le doivent en grande partie à la
protection que les Chefs et Souverains de la Toison d'or et leurs plus illustres
chevaliers accordaient aux peintres, aux sculpteurs, orfèvres et ouvriers d'art.’
En wie die zalen heeft doorgewandeld langs de portretten door Rogier van der
Weyden, Hans Memlinck, door Jan van Eyck, Bernard van Orley, Hans Holbein;
wie gestaan heeft voor die zoo rijk geciseleerde en geïncrusteerde wapenen en
uitrustingen, wie die kostbare miniaturen, zij het slechts oppervlakkig beschouwd
heeft, of de sieraden van de Orde aandachtig bekeken, die zal wel overtuigd zijn,
dat ook voor de kunstenaars en de beoefenaren der kunstnijverheid de Orde van
het Gulden Vlies een belangrijke beteekenis heeft gehad.
Geen wonder dan ook, dat velen naar Brugge zijn getogen, om te genieten van
deze prachtige specimina van oude Hollandsche en Vlaamsche kunst, die men
anders nooit in die mate en op die wijze bijeen zag. Want al weten wij wel, dat de
musea van Antwerpen, Brussel, Gent, van Dresden, Weenen, Parijs, voor menigeen
thans niet zoo onbereikbaar zijn, het schijnt dat bij beschouwing in zoo overvolle
zalen men zijn aandacht niet genoeg tot een enkel ding kan bepalen. Vandaar ook
dat menig schilderij in het Brugsche Gouvernementshuis, een geheel anderen indruk
maakte, dan men het zich uit een museumzaal herinnerde. Het wil mij toeschijnen,
dat dit niet uitsluitend de kwestie van belichting was, maar wel de onwillekeurige
invloed van de omgeving, van de omringende schilderijen, waar zeker de niet zoo
overweldigend groote massa mede het hare toe bijdroeg.
Dat er tusschen de kunstuitîngen van dien tijd en de Orde van het Gulden Vlies een
zekere verwantschap bestond, wie zal het loochenen, waar Philips de Goede
voorging en een kunstenaar als Jan van Eyck aan zijne hofhouding wist te
*)
verbinden. En het was niet enkel praalzucht, maar zeer zeker waardeering van zijn
talent en zijn persoon, wat o.a. blijkt uit de opdracht hem gegeven om naar Portugal
te trekken en het portret van Isabella te schilderen.

*)

ie

La Toison d'or par le Bn. H. Kervijn de Lettenhove pag. 59. G, van Oest en C , Bruxelles.
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Wel maakte Philips' blijkbare voorliefde voor schilders, beeldhouwers, architecten,
een minder aangenamen indruk op zijne hovelingen maar; ‘Bientôt tout son entourage
comprit la haute portée de ses exemples et les suivit. Et l'art trouva de nouveaux
et puissants Mécènes.’
En niet alleen de schilderkunst vond in Philips de Goede en zijn tijdgenooten een
beschermer maar ook de tapijtkunst, en het handwerk van den zilverdrijver bloeide
in die dagen.
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Klinkt alzoo naast den naam van Philips den Goeden die van Jan van Eyck, zijn
zoon en opvolger in de Orde, Karel de Stoute, verbindt de glorie van een anderen
kunstenaar aan zijn naam, die van Hans Memlinc. Van deze prijkte dan ook een
der mooiste portretten, dat van Margueretha van York, uit de collectie van Leo
Nardus uit Surennes. Het zal zeker velen aangenaam zijn, het konterfeitsel van
deze ‘très belle dame et de moult bonne grace’ in reproductie in deze uitgave terug
te vinden.
Na Karel den Stouten zien wij achtereenvolgens slechts korten tijd Maximiliaan
van Oostenrijk, en Philips de Schoone als voormannen optreden, waarna Karel V
bijna vijftig jaren lang de opperste waardigheid in de Orde bekleedde.
En hoewel misschien meer oorlogzuchtig van aard dan zijn voorzaat Philips de
Goede, toch wijdde ook Karel V zijne aandacht aan de kunst zijner tijdgenooten.
Verhaalt men ons van dezen, dat hij meermalen Van Eyck in diens werkplaats en
te midden zijner leerlingen, waaronder Rogier v.d. Weyden, bezocht, gene stelde
inzonderheid belang in Titiaan, dien hij tot ridder verhief en een jaargeld deed
uitkeeren. Bekend is zelfs de anecdote van Karel V, die voor Titiaan het penseel
opraapt, dat gevallen was, en het hem overhandigt met de woorden: ‘Een Titiaan
verdient door een keizer bediend te worden.’
de

Ook Philips de II , die, reeds toen zijn vader afstand van de regeering deed, hem
mede als dignitaris in de Gulden Vliesorde opvolgde, was een minnaar van schoone
kunsten.
on

‘Ce souverain,’ zegt B H. Kervijn de Lettenhove, ‘n'avait pas seulement hérité
du gout de la parure des ducs de Bourgogne, mais aussi de leur culte pour l'art.
Pendant tout son règne, c'est une longue immigration d'oeuvres flamandes en
Espagne. Il y appelle nos peintres, orne les monastères de leurs triptyques. Luimême
s'entoure de leurs tableaux dans ce vaste palais de l'Escurial qui lui coûte vingt
millions et le peintre qu'il préfère est le plus flamand et le plus jovial de tous, c'est
Jérôme Bosch!’
Zoo is ten allen tijde de kunst schier onafscheidelijk geweest van de ridders van
het Gulden Vlies, en voor velen zal de tocht naar deze tentoonstelling dan ook meer
gegolden hebben, de kunstenaars, die zich in de verschillende tijdperken om de
hoofdpersonen gegroepeerd hadden, dan de historische belangrijkheid van de
ridders en grootmeesters der orde.
En waar kon deze tentoonstelling beter gehouden worden dan in het heerlijke,
rustige Brugge, dat nog in zijne gebouwen, in zijne grachtjes en poorten zooveel
herinneringen aan het verleden bewaart. Was het niet in Brugge dat Philips de
Goede huwde met Isabella van Portugal, dat Karel de Stoute zijn onvergetelijke
feesten gaf ter eere zijner trouwplechtigheid met Margaretha van York, dat Philips
de Schoone werd geboren, en Maria van Bourgondië stierf. Tal van geschiedkundige
feiten wezen Brugge aan als de plaats bij uitnemendheid, er de schatten van het
Gulden Vlies, zij het slechts voor enkele maanden, bijeen te brengen. Hier in de
stad van Memlinck, van Van Eyck, van Gerard David, van Pourbus, heeft men hunne
kunstwerken kunnen genieten.
Nu thans echter weer al die schoonheid teruggekeerd is naar verschillende musea
en verzamelingen, rest ons als een aangename herinnering Baron H. Kervijn de
Lettenhove's boek ‘La Toison D'or’, dat door den uitgever verzorgd met den eerbied
aan het Gulden Vlies verschuldigd, een waardige herinnering blijft aan deze
luisterrijke tentoonstelling.
R.W.P. JR.
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De ontwikkeling der fotografie in onzen tijd
door Adr. Boer.
Wij willen met onze beschouwingen eens teruggaan, een 60 à 70 jaren, en
wegdenken alles wat wij weten van de mooie uitvinding van Daguerre en haar groot
aantal gewichtige toepassingen op bijna ieder gebied van wetenschap en nijverheid,
en wegdenken onze familieportretjes en alles wat ons verder, misschien onbewust,
een oordeel heeft doen vormen over de waarde der fotografie.
En dan vragen wij, als daar eens werd ontdekt een middel om het beeld der
camera obscura vast te leggen en al het mooie dat wij zien, snel en juist af te
teekenen, zou dat geen zaak zijn van groot belang?

FOTO HELENA GOUDE, 'S-GRAVENHAGE.

En als de keus van het te ontwerpen beeld dan was in de macht van een mensch
met fijn gevoel en goeden smaak en men was vrij het beeld zóó te maken dat niet
slechts een werktuigelijk afschrift der natuur werd verkregen, doch een beeld waarin
het ideaal met de werkelijkheid was verzoend....
Welnu, wij zijn daar. Dat is mogelijk. De fotografie is uitgevonden en heeft heerlijke
voortbrengselen te zien gegeven, maar toch, hoe anders is het met haar gegaan
dan men had mogen verwachten! Te verwonderen is dat eigenlijk niet, want in welk
een tijdperk werd de lichtbeeldkunst ontdekt! Wat zou er van de schilderkunst zijn
geworden als zij omstreeks 1840 ware geboren en als daar niet waren geweest de
ouden?
De negentiende eeuw en hare kinderen zijn bij uitstek praktisch geweest en zoo
is ook de fotografie heel praktisch uitgebuit; tot doodbloedens toe!
Zien wij tusschen '40 en '50 de nieuwe ontdekking voornamelijk in handen van
geleerden en schilders, menschen van hooger ontwikkeling, en zijn dan ook de
voortbrengselen uit dien tijd, nog zoo vol technische moeilijkheden, niet zelden
hoogst merkwaardig, in de volgende tientallen van jaren daalt het peil van hen die
de fotografie als vak beoefenen al meer en meer. De massa, het genot zich te doen
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portretteeren, tot hier toe uitsluitend onder het bereik der meer bemiddelden gezien
hebbend, wierp zich gretig op de fotografie. De eerste fotografen maakten dan ook
schitterende zaken en het gevolg bleef niet uit.
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De schoone wetenschappelijke ontdekking, die zooveel voor de kunst beloofde,
verwaterde tot een bedrijf, waarin de hoedanigheden van het voortbrengsel
beheerscht werden door den smaak van het volk!
Tot omstreeks '80 bleef de fotografie een vak, dat niet zonder handen-knapheid
en ervaring kon worden beoefend, doch toen begon de industrie zich meer en meer
te doen gelden en nam de fabriek gaarne over wat den fotograaf het meest
bezwaarde, en daarmee brak een nieuw tijdperk aan: dat van het grootste verval.
De fotografie van de grootste moeilijkheden bevrijd, werd gemeen goed; een
tijdverdrijf voor de rijken eerst, een speelgoed voor Jan en alleman spoedig en als
ambacht beoefend door menschen zonder smaak, zon der ontwikkeling, al te vaak
door.... schipbreukelingen uit andere vakken.
***
Eb en vloed, ook in de cultuur.
Wonderlijke wisseling van omstandigheden.
In de fotografie werd het verloopend getij gespeurd, omstreeks '98 à 1900, dus
zoowat tegelijk met de herleving in de kunstnijverheid. Merkwaardig is het zeker,
dat in de oorzaak van het groote verval der fotografie, de kiem voor het nieuwe
leven was verborgen. De groote vereenvoudiging der techniek bevorderde in hooge
mate de liefhebberij fotografie en hoewel het gehalte echte liefhebbers altijd maar
klein was, uit die kringen van ware amateurs is haar nieuw leven ontsproten. De
betere amateurs toch waren het die, als menschen van ontwikkeling, vrij van
conventie en van de boeien van den publieken wansmaak, de camera konden
gebruiken naar hun persoonlijke neigingen, en al wordt het meestal niet gaarne
erkend, zij zijn het die den stoot hebben gegeven tot het ontstaan der nieuwe richting
die nu steeds meer door de besten onder de vak-fotografen wordt gevolgd.

FOTO P.J. CLAUSINGH JR., HAARLEM.
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Maar een nieuwe richting volgen, in een vak met afzet onder alle lagen der
maatschappij, dat gaat maar niet zonder slag of stoot. Vooral niet bij ons!
In Duitschland ging het vrij wel. De menschen zijn daar een weinig anders dan
in onze lage landen. Vooral het betere publiek voelt daar wel voor ‘etwas
künstleriches’ en wil daarvoor wel iets betalen ook, doch bij ons is dat geenszins
het geval. Iets dat men nog niet heeft gezien, iets anders
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FOTO W.H. IDZERDA, 'S-GRAVENHAGE.
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dan het gewone, dat deugt immers niet, en dan daarvoor nog meer betalen ook!
Als de menschen maar een weinig meer mee wilden, dan zou ook bij ons de
fotografie wel grootere vorderingen in de goede richting maken, doch de weinige
fotografen die den moed hebben gehad met de sleur te breken, moeten heel wat
ondervinden van de zijde van het publiek, dat, hoewel voor een groot deel de
bevoegdheid tot oordeelen missend, desniettemin zijn standpunt als afnemer, die
voorschriften geeft en eischen stelt, niet wenscht te verlaten.
Zeker, de fotograaf is koopman, doch de betere fotograaf staat op een hooger
zedelijk standpunt dan de beste koopman, wiens liefde de winst en niet het artikel
geldt. Wie een vak met liefde beoefent, vraagt niet in de eerste plaats naar winst,
doch streeft naar het hoogste en beste dat bereikt kan worden, in de overtuiging
dat het goede werkelijk waardeering zal vinden.
Nu zijn teleurstellingen onvermijdelijk het loon van den mensch die naar idealen
streeft en de fotograaf-idealist krijgt daarvan ruimschoots zijn deel.

FOTO W.J. VAN ZAANEN, GOUDA.

De fotografie is realistisch bij uitnemendheid, en het streven van den kunstfotograaf
is dan ook naar schoone waarheid. Doch waarheid, wie wil waarheid! En schoon,
wat is schoon!
Dat zullen de menschen u zeggen als zij hun portretten beoordeelen. Dan weegt
geen goede techniek, dan weegt geen knappe compositie, dan telt geen scherpe
blik op het karakter van het model, geen doorzien van zijn typische eigenaardigheden.
Niets, niets telt; alles mag ontbreken als het model maar verjongd, minder zwaarlijvig
of beter gevuld, als slechts flink opgeknapt en geen waarheid en echte schoonheid
gegeven wordt.
En toch, niettegenstaande alles, wij gaan vooruit, wij moeten vooruit, want hoe
goed, hoe werkelijk goed is zij, die nieuwe richting in de fotografie!
Door groote overwinningen der wetenschap staan voor den ernstigen,
wetenschappelijken fotograaf zoovele andere wegen open dan vroeger en kan hij
zooveel moeilijker opgaven oplossen dan voorheen. Het conventioneele portret,
zooals men dat nu nog al te vaak beschouwt als het ideale voortbrengsel der
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fotografie, is toch eigenlijk niets anders dan het resultaat der belemmeringen van
vroeger. Hoe zouden de fotografen er toch toe gekomen zijn die in 't niet
wegvloeiende borstbeelden tegen lichte achtergronden te maken? Dankten zij dat
voorbeeld aan de schilderkunst? In de eerste tijden der fotografie ziet men juist wel
werken naar het voorbeeld der schilders; heele figuren, kniestukken en
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borstbeelden voluit, alles tegen echte achtergronden, doch toen de fotografie meer
industrie werd en het ‘kunst’ werd met de minste moeite de grootste massa te
produceeren, toen werd men ook zoo praktisch de moeilijkheden, die met de
gebrekkige lenzen en minder gevoelige platen vele waren, ten koste van andere
hoedanigheden te beperken. Men bouwde speciale fotografische ateliers met een
zee van week, onkarakteristiek licht om maar snel te kunnen werken. De lichte
achtergronden werden ingevoerd met hetzelfde oogmerk en de ‘buste’ werd in de
‘mode’ gebracht als een gevolg van de foutieve teekening der oude lenzen.

FOTO ADR. BOER, BAARN.

En nu, na tientallen van jaren, nadat de wetenschap deze moeilijkheden
grootendeels heeft opzij geruimd, zit er toch bij de menschen nog altijd die oude
sleur in. Vergelijken wij nu een fotografie van de oude bekende soort met een
degelijke moderne fotografie, dan is het verschil in alle opzichten heel groot. Het
ligt buiten de grenzen van een opstel in een letterkundig tijdschrift om in technische
bijzonderheden af te dalen, doch de hoofdzaak, waar het om gaat, staat buiten de
techniek en is voor ieder waarneembaar.
Waar alle foto's, die tot het oude tijdperk gerekend moeten worden, al zijn zij ook
in dezen tijd gemaakt, zonder uitzondering de ‘pose’ verraden en door houding en
verlichting steeds kunstmatig en gezocht blijken te zijn, daar tegenover staat de
moderne fotografie met houdingen aan het werkelijke leven ontleend, met
verlichtingen, zonder effect-bejag, zooals die in woonkamers en andere ruimten
waarin verkeerd wordt, gezien worden.
De retouche, het troetelkind van den leugen-fotograaf, is tot haar eenig geoorloofd
doel, het verhelpen van kleine gebreken, teruggebracht en wordt nu niet meer
gebruikt om de menschelijke huid te misvormen.
De speciale fotografie - meubelen hebben plaats gemaakt voor werkelijke
gebruiksmeubels en in plaats van de wonderlijke geschilderde achtergronden van
vroeger gebruikt men nu den kamerwand als achtergrond.
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Doch ook dit zijn slechts uiterlijkheden. Het streven der moderne fotografie gaat
verder, gaat hooger. De groote opgaaf voor den fotograaf is: zijn model begrijpen,
de eigenaardigheden daarvan doorgronden en dat begrijpen op volkomen eigen
wijze in zijn werk tot uitdrukking brengen. En dit is wel moeilijk, heel moeilijk, doch
mogelijk, heerlijk mogelijk! Is de fotografie, zoo opgevat, niet een schoone kunst in
den besten zin des woords?
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FOTO J.H. TOLLENS C.H. ZN., DORDRECHT.
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Doelden wij tot hiertoe meest op het portret als hoofdvoortbrengsel der fotografie,
daarnaast is het landschap, het heerlijke terrein dat zulke wondere gelegenheden
biedt, doch nog bijna onontgonnen ligt.
Hoe gaarne zouden wij breed en ver uitwijden over wat de fotografie op dit gebied,
verlost van de ijdelheid der menschen en vrij van de vele beperkingen der
portret-kunst, vermag! Hoe het den fijnvoelenden mensch mogelijk is, zelfs door
fotografie, met groote zuiverheid na te vertellen wat hij heeft gezien en gevoeld van
toon, van kleur, van stemming in de natuur! Waarlijk het schoonste, het edelste
gebied voor de fotografie is het landschap. Doch helaas, hoe bedroevend gering is
daarvoor de publieke belangstelling!
Breekt echter het verzamelen van fotografische kunstwerken zich meer algemeen
baan - en die tijd komt - dan zal de fotografie haar krachten vol en rijk ontplooien
en dan zal gezien worden wat deze schijnbaar machinale kunst vermag.
Dat in de fotografie al heel lang met het woord ‘kunst’ is geschermd, moet helaas
worden toegestemd, doch dat was de ‘uithangbord-kunst’ die door het ‘photographie
artistique’ in groote letteren, op een paar klanten of op een paar guldens meer werkte
dan de ander!
Nu echter is het kunstbesef een weinig meer ingetogen om met bescheidenheid
naar buiten uit te werken; en heeft dit streven zich eerst geopenbaard door een
breken met de oude dwaze gewoonten, het zoeken naar nieuwe wegen, nu gaat
de ontwikkeling met gestadige zekerheid voort tot volle vrijheid van uitdrukking.
De fotograaf die zijn ambacht verstaat, is niet meer de slaaf van zijn
gereedschappen, doch beheerscht die met volkomen zekerheid en aldus eigen
inzicht volgend, is hij instaat zuiver individueel werk te maken.
En hoewel het streven naar een zuiver artistieke opvatting der fotografie reeds
oud is, zijn in deze richting eerst in de laatste jaren heel merkwaardige dingen gezien.
Veel, heel veel heeft daartoe bijgedragen de gomdruk, een procédé dat ongekende
vrijheden gaf in handen van den fotograaf, doch dat ook, door zijn groote technische
moeilijkheden en het dwaze gebruik door ongeschikte menschen daarvan gemaakt,
veel misverstand over de nieuwe richting in de fotografie heeft doen ontstaan.
Ofschoon het twijfelachtig is of de gommethode wel ooit groote toepassingen zal
kunnen krijgen, daar de moeilijkheden er van zoo heel groot zijn, dit procédé is de
oorzaak geweest van de steeds dieper doordringende zucht naar vrijheid van
voortbrenging en de invloed daarvan op de ontwikkeling der fotografie is en blijft
dan ook van onberekenbare waarde.
Ook de allernieuwste tijd heeft procédé's geschonken waarvan vrijheid het kenmerk
is, doch hoe belangwekkend het procédé ook moge zijn, de maker en niet het middel
is beslissend voor de uitkomst.
En dan... wij zijn nog niet in den oogsttijd! Integendeel; de kunst-fotografie is nog
in den voorzomer van haar bestaan. Schoone beloften zijn er, doch hoe jong is nog
de ontwikkeling, hoe ongeschoold, hoe aan tradities gebonden, hoe omlaag
gehouden door den strijd om het dagelijksch brood, zijn nog de werkers!
Maar toch, niettegenstaande teleurstellingen en fouten, trots conventie-geest van
het publiek, wordt, langs wegen vol moeite en strijd, de fotografie gevoerd in nieuwe
banen van blijde vrijheid en ziet men meer en meer het naar vraag, op vast model
gemaakte massa werk, vervangen door het oorspronkelijke voortbrengsel van den
denkenden geest en de vaardige hand, die saam met liefde een mooi ambacht
beoefenen, dat voor zich heeft een toekomst rijk aan schoone gelegenheden.
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Een schilder in de groot-industrie
door M.J. Brusse.
‘Kolen en ijzer beheerschen de wereld. De geschiedenis van het ijzer is de
geschiedenis der ontwikkeling van de nijverheid. IJzer onderhoudt het verkeer over
land en zee, draagt het menschelijke woord bliksemsnel naar de verste verten, spint
en weeft onze kleeding, bereidt de vruchtbare aarde tot akkers, oogst en maalt het
graan, brengt de onderaardsche schatten naar boven en verwerkt ze, en helaas
verwordt het ijzer ook tot het wreedste wapentuig, dat in korten tijd alles vernielt,
wat door rustelooze vlijt tot stand is gebracht’.
‘Moleschott waagde eens de veelbestreden uitspraak: Zonder phosphor geen
gedachten. Wij echter mogen in waarheid zeggen: zonder ijzer geen industrie, geen
handel, geen geestelijke stroomingen, geen beschaving en geen gerief in het leven....’

BRIQUETTENFABRIEK IN BELGIË.

Deze zinnen vertaal ik uit de inleiding van een uiterst belangrijk boek, waarin de
‘Verein deutscher Eisenhüttenleute in Düsseldorff’ voor ontwikkelde leeken een
bevattelijk overzicht van het wereldbeheerschend bedrijf der ijzer-industrie geeft.
Want ik vind er iets in terug van de geestdrift en het bewonderend ontzag, die onzen
landgenoot, den jongen schilder Herman Heijenbrock, uit de vredige landelijkheid
van zijn Gooi, uit de rust in het land van Mauve, heeft gelokt naar het titaansch
geweld der nijverheids-centra van Engeland, België en Duitschland, waar de
zwartgeschroeide aarde dreunt onder de heigende trilling der razende machinerieën,
waar de lucht van den mechanischen donder is vervuld, de zon door den smook en
het stof verduisterd, en de nachten gloeien in de rosse gloring der vuren, in de
laaiende vlammen uit de versmeltende kraters, of bleek lichten boven de vlakten
waar de kolen sulferig dooven en fluoresseerende dampen in wijde wazen over heel
de landstreek waren.
Inderdaad, de tentoonstelling van Heijenbrock's werk, eerst in het Amsterdamsche
Panorama, (Januari van dit jaar) later in Hamburg, Düsseldorf, Rotterdam, Delft en
zoo verder, heeft reeds alleen om het ongemeene van dit onderwerp de aandacht
getrokken. Zoowel bij de schilders, van wie zelfs Jozef Israëls er een bezoek kwam
brengen, als onder de industrieelen, die benieuwd waren om van hun zwarte bedrijf
nu toch ook eens de pittoreske schoonheid te mogen ontdekken door de oogen van
een jongen kunstenaar heen. En de arbeiders, toch altijd nog zeldzame gasten in
onze schilderijen-tentoonstellingszalen, kwamen hier bij tallen, nu zij hadden
vernomen van dezen jeugdigen schilder, die hun arbeid te zijner karakteriseering
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uitbeeldde in de schijnbaar minst verlokkende vormen. Het was opmerkelijk zooveel
markant-roode politieke figuren als men er overigens zag onder mannen en vrouwen.
Want in onzen tijd, nu er steeds zekerder een als socialistisch gesignaleerde
kunstvorm wordt voorspeld, zoeken de overtuigden naarstig
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rond, of hij dan toch nog altijd niet mocht zijn gekomen. En evenzeer aan deze
filosofische helderziendheid had de heer Heijenbrock een deel van zijn talrijk bezoek
te danken....
Waar het publiek zich dan soms in vragen verdiept, die bij de eerste aanschouwing
van het onvertrouwde wel niet aanstonds beantwoord worden, zijn wij, journalisten,
nu en dan in de bevoorrechte gelegenheid om, uit naam van de velen, tot de bron
zelf te gaan. En honderd tegen een, dat de bekoorlijke waarheid, die zich in haar
naaktheid vaak voor de massa schaamt, dan uit den put te voorschijn duikt om aan
zoo'n afgezant van de koningin der aarde - wier kiesche discretie nu eenmaal
spreekwoordelijk is - audientie te verleenen.

ARDUIN STEENGROEVE TE ECOUSSINE (BELGIË)
EEN DER WERKLIEDEN LEEST ONDER SCHAFTTIJD ZIJN MAKKERS VOOR UIT 'N KRANT.

Zoodat ik maar zeggen wilde: ik ben ook op die tentoonstelling in het Panorama
geweest. En het was er dien ochtend koud, en het was er slecht, vaal licht omdat
de glazen daklantaarn dik onder de sneeuw lag. Maar toen kwam Heijenbrock zelf
daar binnen. En we hadden elkaar geen jaren gezien. In die stemming vond ik hèm
- eerlijk gezegd - belangrijker dan zijn werk, vooral nu het daar zoo kil en druilerig
was door het naargeestige winterweer. Over zijn pastellen aan de muren lag in die
troebele schemering als een waas van dooi boven een ijsgrachtje in de Jodenbuurt.
En ik voelde de influenza in mijn beenen kruipen.
Dus toen heb ik hem maar bij zijn cape gevat, en 'm meegenomen naar een
gezellig hoekje in een koffiehuis, vlak bij de kachel. En onder veel gloeiende koffie,
heb ik hem daar door mijn vragen maar voort laten vertellen, over zijn leven, en zijn
werk en zijn plannen.... Als kameraden, immers, uit onze jongmaatjes-jaren.
Maar later, toen ik veel hoorde en las over zijn tentoonstelling, óók in het
buitenland, en óók dingen, die mis waren, toen dacht ik, dat er in wijderen kring
waarschijnlijk wel belangstelling zou wezen voor een en ander van wat die jonge
fantastische kerel daar in dat poesehoekje zoo kostelijk vurig en weidsch van
verwachting had zitten vertellen.... zelfde dweper nog van vroeger.
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Heijenbrock vond het dan wel goed, als ik er iets van schrijven zou. En de redactie
van Elsevier vond het óók goed, wanneer er reproducties bij zouden komen. Dus
ben ik mij naarstig gaan herinneren, wat hij ook weer in hoofdzaak gezegd heeft.
En dat was lang niet makkelijk, want het filosofeeren is hem van jongs af een tic
geweest.
Het ging, geloof ik, zoo. ‘Hoe ben je toch tot die onderwerpen uit de groot-industrie
gekomen?’ vroeg ik.
‘Ja’ - zei hij - ‘dat is een categorische vraag, die alleen categorisch beantwoord
kan worden. Als je de geschiedenis ervan wil weten, dan vertel ik je die straks wel.
Maar, niet waar? - een mensch is zich aanvankelijk nooit zoo bewust van wat er in
zijn geest omgaat, en al is iedere poging natuurlijk een daad van je wil, daardoor
kan je die nog niet altijd voor je zelf verklaren. Je weet dat ik van kind af
belangstelling gehad heb voor alles wat menschen-hoofden en handen voortbrengen.
Toch is belangstelling ook niet de oorzaak van mijn keus.... Nee, ik heb een idee,
en die houd ik vast, na
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zóóveel jaren wachten. En nu, wèl bewust; tegenwoordig tol ik niet meer als in
extase tegen de vreemde wereld buiten mij aan’.
- Goed, - vertel me dan ook maar liever wat je eigenlijk beleefd en gezien hebt,
daar in die zwarte centra’.
‘Eerst, negen jaar geleden, enkel kolenmijnen... emplacementen... een paar
vreemde fabrieken, alles aan den buitenkant, met hier en daar een vlam. 't Was in
de Borinage en het land van Charleroi. Maar 't gaf niet veel. Ik wist er den weg niet,
was sterk onder den indruk van “le pays noir”, met een levendige herinnering aan
Germinal. - Toen bezocht ik voor het eerst de vindplaats van de steenkolen Trieux
Casin. Maar ik vond het meer griezelig dan schilderachtig. Ik teekende toen geen
figuren en achtte me in de verste verte niet in staat om daar ooit iets van te maken.
Er kwam bij dat ik heelemaal onder ging in de afgrijselijkheid van de tuberculose
onder de kolengravers en hun gezinnen. Ook dacht ik toen nog, dat het kolendelven
eigenlijk niet noodig was. En om kort te gaan, ik vond het meer een belangrijk geval
voor schrijvers dan voor schilders. Alleen trof mij heel even in de omgeving van de
putten dat prachtige en sombere van die nog niet heelemaal weggevreten vegetaties
op de terriles en op de blauwe, gestampte koolaschwegen. Het schilderachtige van
violezwart met donkergroen, bij regenweer. Dat is mij altijd bijgebleven.
Maar als ik mij nu bedenk, was 't me enkel een gillen van wanhoop. En ik voelde
niets van belangrijken, imposanten arbeid. Dat was de eerste indruk van
fabrieksomgeving. En daarin vond ik den piramidalen vorm van de terriles wel 't
wonderbaarlijkst.
Als 't er zóó in je uit ziet, maak je natuurlijk niet veel. En 'k was erg blij toen 'k na
afloop in de Ardennen mocht gaan dwalen. Maar met een onvoldaan gevoel. Want
ik was naar de mijnstreken gegaan als schilder, om er te werken. En nu had ik 't
wel bijzonder gevonden, maar toch viel het buiten mijn kunstsfeer. Want toen meende
ik nog, dat al die bewegelijkheid en die snelle wisselingen niet pasten in het
monumentaal schilderachtige, zooals 'k dat in ons polderlandschap bij avond, van
't licht af, zien kon, waar lucht in land versmelt... vooral 't blonde in bloei.
Maar 't werkte geweldig na. Die schrijnende ellende gaf me een haat aan zoo'n
samenleving. En 'k had 't christelijk besef, dat als er nog één medeschepsel zóó
diep ongelukkig en afgrijselijk was.... Nooit heb 'k le Père Peinard en den Chambard
zóó wild vereerd. En m'n zoet behagen in de mooie avondjes was weg.
Wat ik van dien tocht had meegebracht was erg klein nog: 'k herinner me vaag
een paar mijnputten met heel petiterige figuurtjes; overwegjes, een pompstation,
afgedankt en ouderwetsch, met grilligen hefboom... en op grooten afstand
voorbij-vliegende treintjes over een sterk bewogen terrein van oude terriles. Alles
krijt en waterverf’....
‘Maar’ - vroeg ik - ‘nu moet je me toch eens eerlijk zeggen: Heb je nog een andere
bedoeling met je werk, dan, laat ik 't plechtig noemen: l'art pour l'art, - dan pure
schoonheid?’
‘Wat ik nu wil, en wat ik toen wou, is heel anders. 'n Negen jaar geleden voelde
ik me altijd opstandig tegen 't onrecht. Maar als schilder zag 'k geen kans om die
gerevolteerdheid uit te drukken, en wat anderen daarvoor gaven, deed me onzuiver
aan. 'k Ergerde me aan sommige brokken in Germinal, vond de brieven van Vincent
van Gogh artistieke aanstellerij en 't werk van Meunier was me te eenzijdig
romantisch... Kerel, 'k ben zóó wanhopend geweest. En dan vijf jaar heelemaal
dood... Griezelig om dat allemaal weer op te halen... Enfin, laten we die “schoonheid”
eigenlijk ook maar laten... Ik zie 't komen, 'k hoor het epos van den arbeid
aandreunen uit onzen tijd... en verder basta!’
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‘Zeg, was 't niet verbazend moeilijk om daar overal binnen te komen in die mijnenen fabrieken-boel? En wat me ook zoo lastig lijkt: hoe werkte je eigenlijk in de hitte
van die vuren, en al dat stof, en dan weer ineens verblindend licht van uitstroomend
gloeiend ijzer, zooals je dat in je pastels geeft?... In de mijnen zelf kan je natuurlijk
heelemaal niet schetsen, wel?’
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‘Door introductie van een kolenhandelaar kwamen we dien eersten keer - 't was
met Jan de Waardt - al in een put, onder geleide van een jongen ingenieur. Kruipende
ging hij ons beneden naar de vindplaats voor, allemaal met de davy-lamp tusschen
de tanden. 'k Proef nòg den smaak van dien vettig-viezen koperen haak. En nu zie
'k het weer: in dien blauwen damp - van de steenkoolstofjes - schampte hier en daar
op lage diepte 't half naakte lijf van 'n mijnwerker, even de blankheid van die bloote
huid, en als je dan goed keek, zag je dat in 't glimmend potlood-zwart van hun
verdere lichaam overgaan. Daar probeerde ik 'n krabbel van te maken in 't uiterst
zwakke licht van de lamp. Maar ik vond al dat zwart lang niet mooi. En bovendien
dacht ik, dat je zoo'n liggende-figuur-in-donker even goed boven den grond zou
kunnen maken.
Verder had ik toen geen connecties, en 't kostte nogal moeite om binnen te komen,
zoodat ik maar liever op de wegen bleef staan kijken en teekenen. En op een enkel
bordje: “defense de circuler,” op een dreigenden portier na bij den ingang van een
mijn-emplacement, lieten ze dat wel toe. Ik had er ook minder last van 't
overdonderend lawaai. Later heb ik voor die gelegenheid een portefeuille-tafeltje
geconstrueerd, dat vlug te stellen en weg te nemen was.
Maar eerst werkte ik nog met waterverf, en dat was erg vervelend. Want soms
moest je tijden wachten tot 't droog was, en in smelterijen of bij smeedwerk droogde
't veel te gauw. Dan trok ook de portefeuille krom van de hitte en telkens knapte de
gelijmde rug los. Maar 't ergste was het stof; er vallen altijd fijne deeltjes roet en vuil
neer, die per slot het aquarelleeren beslist onmogelijk maken. En olieverf ging ook
niet, omdat de omhaal met ezel en spieraam veel te lang duurt; eer je kunt beginnen,
is wat je maken wou weer heelemaal veranderd en heb je de lui telkens in den weg
gestaan.... Totdat ik 't eindelijk in Engeland heb gevonden: toevallig in een winkeltje
in Middlesborough Die man verkocht zwart papier. En daar teeken ik sedert op, met
gekleurd krijt. Zoo leerde ik ook den vorm aan te geven van de belichting, die
plotseling uit een oven of uit gloeiend staal afschijnt. Overigens leer je met die vlug
veranderde acties langzamerhand om uit je hoofd te teekenen.
Ja, in 't eerst had ik wel last van die verblindende lichteffecten. Maar mijn oogen
zijn blijkbaar te sterk om onmiddellijk 't complement te zien naast te helle gelen en
roodjes, en ook zie ik niet gauw nabeelden. Stof hindert me al lang niet meer. En
wat de hoofdzaak is: pastel blijft droog; en zoodra je zin hebt, kun je er mee verder.
Tenzij 't erg rookt; dan gaan je oogen tranen, en zie je eindelijk niets meer. Maar
stoom is mijn doodvijand, even als lekken: voor 't pastel. Anders houd ik dol van
stoom, omdat daardoor de vaak al te kille, harde, wreede, al te vurige omgeving
wordt verzacht. Dáár kan alleen olieverf tegen. En als je dus in den stoom moet
werken, en je kunt een goed plekje vinden, is dat 't eenige. Maar je vindt er haast
nergens de ruimte voor. En wanneer je dan soms na veel moeite zoo geposteerd
bent, zit je in angst, omdat je totaal niet weet wat er gebeuren gaat, terwijl de herrie
om je ezel heen je zenuwachtig maakt. Vooral in de ketelmakerijen. Als je daar
werkt, wordt je langzaam aan, en eerst na enkele dagen, doof.
Van hinderlijke gassen heb ik maar een paar keer last gehad. In Engeland, bij
een bleekpoeder-fabriek, waar ik niet eens in mocht, kreeg ik van den gemeenen
damp buiten al een geduchte hoestbui. Een anderen keer was 't erger, in een
ontzwavelings-apparaat. Daar begon plotseling een zwavelig gas naar binnen te
slaan, zóó benauwend, dat we allemaal vluchtten. En toen ik in een nabijzijnd
wachthuisje binnen was gevlogen, moest ik m'n gezicht nog in de vettige jassen
van de werklui verbergen, om dien hoest te dempen. Ik kwam er met een
neusbloeding af, en nog een week lang hield 'k een allervreemdsten slokdarmkramp.
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Op 'n avond heb ik nog eens geducht in angst gezeten, aan den voet van een
dier enorme afvalhoopen. Ik was er heengezworven om 't uitzicht. Maar toen het
donker begon te worden, werd 't er schrikkelijk macaber, want langs heel die helling
hoorde
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SLAKMOLEN BIJ MIDDLESBOROUGH, OP DEN ACHTERGROND HOOGOVENS AAN DE RIVIER.

je 't knarsen en knetteren van de doovende slakken. En telkens komen de treintjes
aangeflitst en storten de gloeiende brokken van wel 'n vijftig meter middellijn over
den heuvel uit, waar ze dan in allerlei bochten en wendingen op je af komen rollen.
Ik raakte den weg kwijt en wilde naar boven, ontweek zorgvuldig de stukken die
nog glommen. En als je dan op handen en voeten voortkruipt, doodsbenauwd dat
je de volle laag over je body zult krijgen - want 't boldert langs alle kanten neer dan grijp je telkens in slakken, die niet meer lichten maar nog zoo heet zijn, dat je
't uitschreeuwt.
Trouwens, vooral als je nog onbekend bent met de situaties, sta je telkens
verstomd dat je er nog levend af bent gekomen. Daarom ben ik ook voor een vrij
hoog bedrag tegen ongelukken verzekerd. Ik liet er me in een ijzermijn toe overhalen,
door een Welshman, dien ik daar toevallig tegen 't lijf liep. Verwoed Pro Boer. Hij
had dan ook in Transvaal tegen de Engelschen gevochten. Een merkwaardige kerel,
die 't daar in de mijn meteen over Rafaël, Titiaan en Rembrandt had. Bij 't weggaan
zei hij: “Goeden dag.”
Op mijn tweede reis door de Borinage, leerde ik de glasindustrie kennen, die
fabrieken met het groene aquarium-licht. Maar vooral ook de steengroeven. Dit was
in Ecoussines. Een ingenieur bracht me naar den put, om me de gevaren van den
weg te wijzen. En ik zal nooit die eerste vreemde gewaarwordingen vergeten, toen
ik daar in dat groote gat langs de reusachtige steenwanden naar beneden keek. De
ringen worden steeds wijder en wijder, met groote sprongen en trappen in de diepte,
waar kleine menschjes wriemelden. Maar ik heb nog geen kans gezien om iets van
zoo'n steengroef in vogelvlucht te maken, waardoor je een indruk krijgt van zoo'n
put. Vooral bij maanlicht is 't ongelooflijk-fantastisch, met die echt Danteske
helle-belichtingen. En ik loer er nog altijd op om zoo'n verlaten arduinsteengroef 's
nachts in de sneeuw te teekenen, in
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ONDERKANT VAN EEN HOOGOVEN TE HöRDE. HET SLAKTAPPEN.

die schrikkelijke wereldverlatenheid, met den geheimzinnigen weerschijn diep in
het grondwater. Als je er bij staat, hoor je voortdurend verweg uit de onderwereld
het hameren en kloppen. En als 't volk komt schaften poft en knalt 't er aanhoudend
op los. De ingenieur vroeg me, hoe lang ze, naar ik dacht, aan die groeve wel bezig
waren? 't Ziet er eeuwen oud uit. Dus ik dacht, dat is mis. En boutweg zei ik: “20
jaar.” Maar hij lachte fijntjes: “drie jaar geleden groeide hier nog graan!”
Om zoo'n steengroef aan te leggen, moeten ze over een uitgestrekt terrein
beschikken. Niet alleen voor den put, maar ook over den grond daar wijd omheen,
waar ze het afgevoerde leem uit kunnen storten. Ze beginnen langzaam aan een
gat te graven. Daar slaan ze een brug overheen, die langs rails verschuifbaar is.
De locomotief rijdt heen en weer over de brug, de brug is langs de rails beweegbaar.
En zoo kunnen ze uit iedere willekeurige plaats in den put de steenblokken van
soms 20.000 kilo ophijschen en wegvoeren Maar de machinist waarschuwt de
werklui, dat ze zich even onder het gevaarte uit in veiligheid brengen, want een
enkele maal valt de boel of scheurt los.
In den bodem van den put hebben ze een electrische boor, die als 't ware monsters
uit de diepere grondlagen steekt, net zooals ze met kazen doen. De boor haalt
steenproeven op van 'n paar meter lengte en een meter in doorsnee. Daaraan zien
ze de kwaliteit. En nu breken ze net zoo diep door, totdat het grondwater - de groote
vijand van alle putten - ze dwingt om in de breedte te gaan werken, binnen aan de
grenzen van het terrein. Inmiddels zuigen de pompen het opkomende water
onverpoosd weg.
Boven den grond zagen ze de blokken tot platen, grafzerken, blauwe stoepsteenen
enz.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

378
En het afval wordt laagsgewijs met steenkool opgestapeld tot hoopen, van trekgaten
voorzien en van buiten met leem dichtgesmeerd. Dan aangestoken. Want arduinsteen
is kalkhoudend kiezel, en geeft bij verbranding ongebluschte kalk. In de buurten
van Luik zie je dat principe veel toepassen, ook met andere steensoorten....
Maar een van de gruwelijkste ontmoetingen op mijn tochten is toch wel met den
“feuerigen Elias” geweest. Dien zag ik 't eerst in Hörde. Ik had er met den directeur
zitten praten, en toen hij mij uit zijn tuin naar den spoorweg bracht, waarschuwde
hij me, dat ik toch op moest letten voor mogelijk ons achteroploopende machines,
die gloeiend ijzer in groote pannen van den hoogoven naar de staalbewerking
vervoeren. En zooiets griezelig-phantastisch kun je je niet voorstellen in een donkeren
nacht.
Overdag is dat minder. Dan ben je alleen voortdurend in angst den feuerigen
Elias tegen te komen. Waar je ook staat te teekenen, overal kan hij plots woest
gillende te voorschijn schieten, of eensklaps terugrijdend, het vloeibaar ijzer om
zich heenplassen, door het schudden. En telkens verwacht je, dat er een steen op
z'n weg zal liggen, waardoor de pot om kan kantelen over je heen. Wat trouwens
wel is voorgekomen. De klomp om de lijken gestold staal werd zóó begraven. 't Was
in Amerika, en daar zal je wel van hebben gelezen.
Maar later werd ik ook met dit monster vertrouwd, en durfde ik hem in de donkere
tunnels te volgen. Want nu wist ik precies de inhammen, waar ik mij bergen kon,
als er weer zoo'n vurig gedrocht aangierde. 't Gevaarlijkste zijn de plaatsen op zijn
weg, waar “normalprofil eingeschränkt” staat aangeschreven. Dat beteekent immers
dat daar de pot in de machines rakelings langs den tunnelwand gaat. En je loopt er
vliegens voorbij.
De sensatie is overdonderend: het aanrazen van dien feuerigen Elias in de
zwartdonkere gangen, en op 30 cM. afstand zwiept ie langs je heen, dat de stekende
pijn van de hitte je haast bedwelmt. Maar boven je hoor je en zie je de menschen
ploeteren om het dammetje door te steken, en dan plots het gesmolten ijzer, dat
van vijf, zes meter hoog neergutst in den enormen pot. Eerst slaat meest een damp
op, tot er aanstonds een hevig vuurwerk rond om den pot lossprigt, waarvan je
beduusd en verblind achteruit deinst. - Toch is het minder gevaarlijk dan je
aanvankelijk denkt: de meeste vonken branden niet door.
Maar wanneer je den Elias voor 't eerst bij avond ziet, en liefst van een hooger
gelegen terrein, is de indruk werkelijk diabolisch. De gillende machine heeft een
helsch gloeienden pot achter zich aan, en de twintig meter lange stoompluim die er
eindeloos van weg waait, is er helrood van doorschenen, als een wolk bengaalsch
vuur. Dan snap je meteen waarom het volk hem zoo'n schrikkelijken naam heeft
gegeven.
En als er door 't schokken vloeibaar slak en ijzer in een plas water morst, geeft
dat een ontzettenden klap door de stoomuitzetting onder het vuur. De werklieden
vertelden mij hoe de pot eens omgetuimeld is bij regenweer, en dat het gloeiende
metaal toen door dezelfde oorzaak een geweldig gat in den grond had geslagen.
Bij het hamerwerk maken ze van dit verschijnsel op kleiner schaal gebruik om de
Blende (een soort oxyde, bij 't hameren ontstaan) met kracht te verwijderen. Daartoe
gooien ze een kopje water op het ijzer. Ik verwachtte aanvankelijk een hevige
stoomontwikkeling, maar bespeurde daar tot mijn verwondering niets van. Alleen,
toen de hamer neerkwam, een schrikbarend kanonschot, en tegelijkertijd schiet dat
gevaarte daardoor omhoog.... Je moet er aan wennen, als je staat te teekenen. En
de werklui spitsen zich al van tevoren op 't pretje van jou angstig gezicht. Dat die
menschen zich niet branden aan de bliksemsnel afvliegende vonken snap je eerst
ook niet. 't Komt omdat de vallende hamer die vonken altijd onder een bepaalden
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hoek uitzendt, en de arbeiders, die dat weten, begeven zich alleen in de hoogste
noodzakelijkheid daarin. Ook valt de grootte van die vonken erg mee, als je ze op
je papier krijgt. Ze branden er vaak niet eens een gaatje in, zoo gauw zijn ze
afgekoeld, en ze zijn dan zand-fijn.
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Zoo was ik ook in 't begin wat angstig bij het spritzen van de enorme blokken staal
in het Martinwerk. En dan wanneer de Thomas of Bessemerpeer overkomt, en soms
30 meter ver den vonkenregen de fabriek inspuit onder een geweldig gebrul van de
blaasmachine, dan durf je er nauwelijks langs. Maar je wordt er allemaal vertrouwd
mee; en later weet je op korten afstand je veel veiliger plaatsjes uit te zoeken om
te werken. Toch zal ik 't moment niet licht vergeten, toen ik staande op het platform
van 't Thomaswerk van den Hörder Verein, het sein kreeg dat hij vóór ons kwam,
en met eenige werklui achter een stuk plaatijzer weg moest kruipen.
Dan 't beklimmen van een hoogoven. Die overweldigende indruk van grootschheid,
wanneer je daar 's avonds langs de ijzeren zigzag-trappen omhoog gaat, angstig
je voeten tastend naar de open treden, en de gezichtskring wordt wijder en wijder
over 't zwarte terrein vol vurige strepen en phantastische vormen! Dan krijg je een
gevoel van beklemming dat dit alles nu noodig is, om alleen nog maar het r u w e
ijzer te maken. Dat één zoo'n hoogoven nog maar zoo'n klein onderdeeltje is voor
die reusachtige productie.... En je vraagt, en vraagt voort, maar je kunt 't niet
schilderen. Misschien is 't enkel te schrijven.
Als je eindelijk boven aankomt bij het spaarzame licht van een beslagen
gloeilampje, kletteren er aldoor karretjes van de liften en van den kabelspoor voort
over het hol resonneerende ijzeren platform. Mannen duwen en sjorren ze voort,
schuiven ze aan om een reusachtigen ketel met een dikke, omgebogen pijp er
midden op. Een paar werklui doen dikgevoerde wanten aan tot ver boven de elbogen
en trekken een zak over hun kop, waar twee gaten in zijn, met glas dicht, voor hun
oogen. Dat maakt die gedaanten als spoken in 't donker, vooral wanneer die
oogglazen diabolisch gaan glimmen, en 't is je als een nachtmerrie, na 't aanhooren
van griezelige sprookjes in je kinderjaren. Maar je staat wel klaar wakker van angst,
wanneer plotseling de ketel openschuift en een blauwe vlam slaat eruit, die de
wringende, sjorrende werklui volmaakt lijkkleurig belicht in den nacht, terwijl ze hun
karretjes leeg storten. Dat wordt brand! - denk je verschrikt. De man met het masker
waagt zich aan de windzij roekeloos in den gloed. Maar daar schuift de pan al weer
toe. En de onafzienbare vlam zuigt tezamen tot een bundel van snel wapperende
vlammen, die eindelijk door het deksel worden afgesneden. De man met het masker
trekt zijn kop uit den zak en puft en blaast van hitte en benauwing. Maar onderhand
gaat hij gewoon weer door met leege karretjes versjouwen, en er nieuwe voor in de
plaats te duwen, zoo eindeloos voort.
't Eerst beklom ik zoo'n hoogoven in Breton Ferry, in Wales. Maar er waren geen
trappen zooals bij de nieuwere installaties, en de liftkarretjes waren zóó nauw en
klein, dat ik er niet in dorst. Toen waagde ik 't dien avond dan maar langs die telood
staande gladde ijzeren ladder, zooals er zijn naar de machinekamer in groote
stoomschepen. En om m'n beide handen vrij te houden, hield ik m'n portefeuille
tusschen mijn tanden Eerst ging dat goed. Boven me uit zag ik de avondlucht zoo
rustig. Maar 't laatste gedeelte, boven in den hoogoven, loopt de ladder schuin. En
daar kreeg ik een gevoel van gevaar. Ik kneep m'n handen pijn aan de dunne ijzeren
stangen, zooals je 't stuur knijpt, wanneer je pas gaat fietsen. Maar ik kwàm er!
Boven keek ik over de hooge verschansing als van een oorlogsschip. En 't was
een wonderlijke gewaarwording, want overal laaiden de vlammen tot aan den horizon.
Maar toen er af! Dat eerste moment, dat je, torenhoog, over de verschansing
klimt, en hangende, met je voeten naar de treden zoekt. Bovendien waren ze
beneden aan 't tappen van 't gloeiende ijzer, dat helrood door de kanalen schoot,
fel lichtend; en de lucht voelde ik trillen van de hitte.... 't Was een benauwde tocht,
en ik durfde geen oogenblik neer te zien in die diepe, gloeiroode diepte....
Krampachtig secuur ging mijn lichaam, maar toch is je bewustzijn dan niet helder....
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Ze hadden 'n dolle pret, de ijzersmelters die me zoo langzaam aan zagen zakken,
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ONDERKANT VAN EEN MODERNE HOOGOVEN TE HöRDE.

want telkens dachten ze dat ik niet verder zou durven.’
Zoo kwamen we vanzelf te praten over de arbeiders in de groot-industrie. Uit zijn
aard had Heijenbrock de werklui in die verschillende centra aandachtig
waargenomen, zoowel in Bosnië als in de Borinage, in Wales, Middlesborough,
New-Castle en in Westphalen, waar hij in Hörde werkte, bij Krupp in Essen, in den
Bochumer Verein en verder in de steen- en trasgroeven langs den Rijn en andere
rivieren.
‘Je begrijpt’ - vertelde hij - ‘dat ik niet veel tijd had om te redeneeren. Maar de
Belgen en Duitschers maken dadelijk een praatje als ze even rusten. Dat doen de
Engelschen niet; bovendien kon ik hun dialect slecht verstaan, wanneer ze in de
schaftlokalen onder elkaar aan 't spreken waren.
En wat nu het intellect aangaat, staan de mijnwerkers me dunkt wel 't laagst. Ook
physiek; 't zijn over 't algemeen kleine, ziekelijke kerels. Hoe meer het werk
gespecialiseerd wordt - zelfs al bij de hoogovens - des te ontwikkelder zijn de
arbeiders, en des te beter kun je met ze redeneeren. De sjouwers, die het erts, de
steenen en de cokes naar de liften voeren, zijn in snuggerheid bijvoorbeeld verre
de minderen van hun kameraden beneden, die bij het slak- en ijzertappen bezig
zijn. Maar zoodra het werk eentonig wordt - zooals het eindeloos openhouden van
de slakgangen - zakt de intelligentie van de arbeiders, omdat de taak dan het
verstand niet scherpt. Zoo moest je eens zien, wat een interessante kerels je hebt
bij de meng- en ontzwavelingsapparaten, wat een beslist vakwerk is. Uit zoo'n
“convertor” worden herhaaldelijk monsters genomen, die de ingenieurs onderzoeken.
Wat ook opmerkelijk is: het internationalisme onder de werklui in de grootindustrie,
en vooral in het ijzer. Daar heb ik, behalve de menschen van het land zelf,
verscheiden Italianen, Spanjaarden en Engelschen ontmoet. En die landgenooten
blijven samen, al zijn ze op de groote werken ook nòg zoo verspreid. Ook in de
steengroeven werken veel Italianen en Spanjaarden. En zoo hebben bijvoorbeeld
de Bohemers de gevreesde wormziekte in de Westphaalsche mijnen gebracht. Maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

het verschil in nationaliteit wordt toch vrijwel genivelleerd, en gaat in de standenen klassenverschillen onder. Toch blijven er nog wel enkele kenmerken van den
landaard over, en daar merk je dan 't eerst de slechte van, zooals dronkenschap
bijvoorbeeld. Sommige vakken zijn in hoofdzaak toch wel voor vreemdelingen
gesloten, als een soort gilden. Zoo heb je de mijnwerkers en de staalwerkers altijd
van vader op zoon. En je kan wel dit zeggen: evenals de moderne wereldsteden
zich beroemen op een internationaal karakter zonder kenmerkende nationaliteit,
zoo vindt je diezelfde vermenging van verschillende landslui des te sterker in de
industrie, al naarmate de arbeid moderner is ingericht.’
‘Maar’ - vroeg ik - ‘snapten de werklui er nu iets van wat jij daar kwam doen?’
‘De meesten begrijpen er niets van, en
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je bent hun volmaakt onverschillig. Vooral waar op stuk gewerkt wordt, gunnen ze
zich geen tijd om eenige notitie van je te nemen. Ook al, natuurlijk, omdat sommige
bedrijven, als smelten en walsen, zóó secuur moeten gaan en zoo haastig meteen,
dat omzien, laat staan een praatje, gevaarlijk voor hen is. Daarom ook laat Krupp
geen vrouwelijke bezoekers toe.
‘Sommige werklui denken al heel wijs te zijn, als ze de kameraden uitleggen, dat
je komt om te fotografeeren. En zoodra ze een oogenblik hebben, gaan ze op een
rij staan in de bekende houding van: nou kom ik op 'n prentje. Of ze zeggen dat je
prentbriefkaarten wil maken, en dan vragen ze wat die kosten zullen en bij wie ze
zijn te krijgen. Ja, soms bieden ze een kwartje extra, als ze met die en die samen
er op mogen komen.
‘Maar dan moet je ze teleurstellen en vertellen dat je simpelweg teekent. Daarop
vragen de schrandersten: zeker voor illustraties? En de belangstelling stijgt, als ze
van schilderijen hooren, hoewel velen - bijvoorbeeld onder de mijnwerkers - die
nooit gezien hebben. Toch wordt je als schilder wel voornamer in hun oogen. En
ontmoet je elkaar dikwijls, dan ontstaat er een kleine vriendschappelijkheid. Zoo bij
de wacht aan den oven vertellen ze je dan, dat hun grootvader ook een schilderij
had, een Alpenglühen, een hert, een jager en een wild zwijn. De jager - zie je - kwam
met 't gevelde jachtmes 't beest afmaken.
‘Maar machinisten zijn over die kinderlijke periode heen. Zij weten je wel te zeggen,
dat de Italianen groot waren, dat Rembrandt een Hollander was, en dat zij Duitschers
kunnen geuren met Dürer en Holbein.
‘In de Borinage was 't eigenaardig! Overdag hebben de mijnwerkers natuurlijk
geen tijd om te poseeren. En zoodra ze uit den put komen, gaan ze slapen of drinken.
Om de andere woning heb je daar in 't voorhuis een tafeltje klaar staan met een
flesch en twee glaasjes. In 't zelfde vertrek wordt gewasschen, gekookt, zelden
gewinkeld, maar altijd getapt.
‘Een enkelen keer ving een jonge, vroolijke

HOOGOVEN TE HöRDE, LINKS DE LIFTEN VOOR DE ERTS, OP DEN VOORGROND EEN RANGEERTREIN
VOOR DE LEDIGE EN VOLLE SLAK-POTTEN.
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ingenieur zoo'n ‘bergschoone’ in z'n armen voor me op, hield 'r vast en dreigde:
‘nou wordt je uitgeteekend!’ En onder groot gegil wèrd ze geteekend. Vooral de
zwarte vegen in haar gezicht vond ze zèlf heel prachtig. Of de oude Jean werd uit
het lampenistenhuis gehaald, en moest vereeuwigd worden, als rariteit, die 't 32
jaar aan den put had uitgehouden.
‘Zoo wisten ze, dat er een teekenaar was. En als ik dan 's avonds om de zwak
rookende terriles rondzwierf, tusschen al die ijverig naar kooltjes zoekende vrouwtjes,
de meesten met een lantaarntje om 't lichaam, dan kon ik modellen te over krijgen.
Op de rij wachtten ze af: ‘dessiner, dessiner pour 20 centimes.’ Heel goedgunstig
mochten de armste typen vooraan staan. Maar 't wekte soms wangunst onder de
lotgenooten als er dan een 'n franc kreeg voor 'n paar minuten poseeren. En de
wijfjes drongen gretig op, om asjeblieft toch ook geteekend te worden. Wie klaar
waren klauterden vlug weer langs de terriles omhoog en grabbelden steenkooltjes....
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‘Eens, toen ik weer zoo stond te schetsen, schrok ik geweldig. Want daar sprongen
en rolden een dertig vrouwen de terriles af, gillend: ‘le chien, le chien.’ Meteen stond
ik modelloos, vreemd in 't rond te kijken. Er holde snuivend en bassend een nijdige
hond haar achter de beenen, en een bejaarde kerel kwam opzetten met een dikken
stok. Ik moest daar óók weg; 't was verboden terrein!
‘Maar een jonge vrouw was uitdagend naast me blijven staan. ‘Voleurs, voleurs?’
- vroeg ze den scheldenden man na. En de andere vrouwen, loerend om den hoek
van een muurtje heen, wenkten: ik moest met ze meegaan. Op een sukkeldrafje
ging toen 't heele troepje naar Mère Louise. ‘Ze wisten 't wel, dat ze daar geen kolen
mochten zoeken, maar 1.50 fr. loon was niet veel, en die bazen gunden je ook niks...
't was immers allemaal afval.... Die honden beten gemeen. Maar ik was een brave
garçon, en als 'k mee ging naar Mère Louise, dan kon ik wel een pintje drinken, en
ze zouden voor me poseeren óók.’
Dat gebeurde dan. Ik teekende, zij ook: poppetjes met lange neuzen; hun namen
er plechtig onder. Of die teekeningen nu later erg ver weg gingen? Wel heel naar
Amerika? Ja? Dat was leuk. En geld, nee, dat wouwen ze er niet voor hebben. Ze
deden 't nou 's voor hun pleizier: Ik zooveel moeite, en, zij de pret... dan ik nog
betalen? Nee hoor!
Moeder Louise, die de pintjes uit den kelder gehaald had, wou ook niets
aannemen, want dan was de aardigheid er heelemaal af.... In 't kille, holle vertrek
bleef ik me bij 't fornuis nog wat warmen, en ik dacht aan de dure kolen boven en
beneden den grond.
‘Eens hebben enkele vrouwen een jongen naar me toe gesleept... een lamme,
die op krukken liep. 'n Rariteit. Dien moest ik teekenen! En hij wist ook zoo'n boel
en kon de wonderlijkste verhalen vertellen.... Dat was me toch wat héél erg triest.
‘Maar ik heb wel plezier óók met ze gehad. Op 'n avond in Wales, dat de musschen
uit de lucht vielen van de hitte, kregen de werklui plotseling de bevlieging om
uitgeteekend te willen worden. Dan trokken ze even de deuren van den Martin
Siemens-oven open, zetten er weer een type voor den gloed, en vooruit maar weer.
Ik kreeg er van den weeromstuit pret in, want we verstonden elkaar slecht, en ik
kon ze maar niet beduiden, dat ik die meeste mannen eigenlijk heel niet interessant
vond om te teekenen. Maar eindelooze risten heb ik er dien avond geschetst,
goedschiks kwaadschiks, omdat ik me er feitelijk niet af kon maken. En ze hadden
een schik als zes.
‘Ik was daar in dat plaatsje bij een winkelier gelogeerd, want het eenige hotel was
met de drie gasten vol. Door 't winkeltje moest ik een smalle steektrap op naar
boven, tusschen allerlei uniformen en zeemansgerei doordringen, om op me kamertje
te komen. Daar stonden twee reuzebedden, een sopha, en zes stoelen in 't gelid,
en aan den zolder hing een regiment van hammetjes. Maar de eerste nachten
schrikte ik telkens overeind, want 't huis stond vlak aan 't station, zoodat de treinen
bijna door me bed gingen. En dan iederen nacht dat lawaai van dien Cardiff-express!
‘'t Was een komieke familie. De vrouw winkelde en verkocht in 't kort alles wat je
verzinnen kunt. Maar bovendien hield zij aan den eenen kant van den winkel, in
een soort afgeschoten poffertjeskraam van banken aan 'n lange tafel, een tearoom.
Dáár moest ik werken, want boven was geen licht. En ik mocht er meteen de
veelzijdigheid van mijn kostbaas bewonderen. Hij was een oud-zeeman, had op
Zuid-Amerika gevaren, en vertelde daar al maar door de verwonderlijkste feuilletons
van. Inmiddels kookte hij voor de gasten, waschte iederen dag de hammetjes af en
belastte zich met den verkoop van de victualiën uit het winkeltje. Tot overmaat van
ramp was hij aan een speeldoos verslaafd, die in de tearoom stond, en waaraan hij
tot laat in den nacht eindeloos de Blue bells wist te ontknippen. Voorts stookte hij
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de kachel als een duivel, zoodat ik aan mijn linker kant absoluut gebraden meereisde.
Maar 't opmerkelijkste was, dat ik daar op bepaalde uren volkomen ingedrongen
zat tusschen de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

383
Engelsche werklui, die er zoogenaamd thee kwamen drinken, wat in werkelijkheid
in het verslinden bestond van de met ijselijken zwaai opgediende gerechten des
ouden zeemans... en dat er nooit een van die gasten ook maar één oog naar mijn
teekenwerk sloeg. - De Engelschen zijn wel de bescheidensten van alle arbeiders,
die ik ooit heb ontmoet.
In Middlesborough schrikte ik de eerste nachten ook telkens wakker. Stel je voor,
dat de oevers van de rivier daar volgepoot zijn met ijzer- en staalsmelterijen, waarvan
de hoogovens 's nachts, en vooral bij mistig weer, den hemel in vuur en vlam zetten
Die helle gloed schijnt door de gordijnen van je kamer heen en als ik even wakker
werd in 't begin, vloog ik me bed uit, overtuigd dat heel de stad om mij heen
afbrandde.
En dan dat klagelijk gezang van de torens der hoogovens en de liften. 't Is 't geluid
uit de afsluitkleppen van de verhitte luchtstroomen, samenklinkend met den klank
van de stangen waarlangs de volle en leege karretjes hydraulisch snel omhoog
worden geperst. De volle maken weer een ander geluid dan de leege. Maar bij
elkaar geven ze een zwevenden tweeklank, die klagelijk als een sirene zingt door
al dat onbestemde rumoer. 't Is soms ontzettend aangrijpend, en d i e n indruk bereik
je met schilderen nooit!...
Je begrijpt, dat je al die verschillende industriëen niet in den grond kunt
bestudeeren. Als je nu nagaat dat ik gewerkt heb in 't ijzer, het staal en de steenkool,
zoowel in België, als in Engeland en Duitschland; in Engeland ook nog in het koper,
in de ijzermijnen en op scheepswerven en ketelmakerijen; in loodwit- en
menie-fabrieken en in arduinsteengroeven van België. In bazalt langs den Rijn bij
Linz, in tuf- en trassteen van het Brohldal, in vuurvaste steen en lava-steen langs
den Eifel, de doolhoven van de leigroeven in 't Nettedal bij den Moezel en in 't
Keulsche aardewerk in de buurt van Nassau, - dan moet dat natuurlijk bij een
oppervlakkige kennismaking blijven, en er is al literatuur genoeg bij te houden om
éénig inzicht te krijgen in die reusachtige bedrijven.

HET SLAKTAPPEN BIJ DE HöRDER-VEREIN.
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Tot nu toe kan ik dan ook alleen maar van de ijzerindustrie zeggen dat ik er
voldoende van op de hoogte ben om er geen bepaalde domheden meer over te
beweren of te denken. En van de chemische nijverheid weet ik nog zoo goed als
niemendal, omdat je daar ook zoo enorm moeilijk binnen kunt komen. De afgrijselijke
verhalen van de arbeiders-verhoudingen in die chemische fabrieken heb ik dan ook
nog niet kunnen controleeren. Over 't algemeen vereischen die sociale verhoudingen
te veel studie om er grondig achter te komen. Alleen heb ik opgemerkt dat alle
bedrijven van eenigen omvang het drieploegenstelsel, dus den achturigen werkdag,
hebben ingevoerd. En dat stukwerk en aangenomen werk demoraliseerend zijn
zoowel voor de werkgevers als voor de arbeiders.
Maar voortdurend meer dringt de overtuiging bij de patroons in de grootindustrie
door, dat zij evenveel belang hebben bij hygiënische maatregelen voor hun werklui
als dezen zelf, om de eenvoudige reden dat
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gezonde arbeiders nu eenmaal meer produceeren dan zwakke en zieke, en ook
gelukkiger zijn. Hierdoor, en ten gevolge van de eischen der georganiseerde
werklieden, komen er veel verbeteringen tot stand. Vandaar de Wohlfahrts- en
kolonie-inrichtingen bij Krupp, den Hörder Verein, enzoovoort. Ook in de mijnen:
De mijnwerkers kunnen bijvoorbeeld bij moderne putten telkens als ze boven komen
warme douches krijgen. Meteen worden hun kleeren gewasschen en boven langs
het plafond waar de warmte heengaat gelijktijdig gedroogd....’
‘En wat denk je nu verder te gaan doen, als al die stof verwerkt is?’
Zijn kop glom even wat extatisch aan, toen hij antwoordde: ‘Voort te gaan tot mijn
dood toe... alle bedrijven rond. En dan eenige groote dingen maken, waar ik veel
in samen kan brengen. Het epos van den arbeid!’
‘Uit bewondering voor den arbeid?’

SLAKMOLEN IN ENGELAND.

‘Omdat ik het niet laten kan en wil! Omdat ik vind, dat ik alleen dien kant uit alles
zal kunnen uitgieten wat er in mij is..... En al mag 't nu nog vaak zwak en aarzelend
wezen wat ik maak, toch stáát het voor me als een muur, dat 't me eens zal lukken.
De materie wordt al gedweëer, doordat het langer en vaster in mijn kop blijft hoe 't
wezen moet...
‘Ik heb nu technisch nog niet bereikt wat anderen in hun vak vermogen. Maar ik
moet het ook zèlf vinden, omdat 'k geen voorbeelden heb. Meunier maakte den
ouden arbeid, - slavend onder de afmoordende physieke krachten. De moderne
arbeid in de grootindustrie is anders... soms doodend voor verstand en gezondheid...
maar ook hier en daar al vrij gevochten door het intellect, zooals in de hoogovens.
Ook het allegorische in Meunier staat me tegen, - even als in veel ander
beeldhouwwerk. - Dat is mijns inziens het onvergankelijk monumentale zoeken op
verkeerde wegen: wanneer het verstand het algemeen geldende als verbijzondering
van levens-inhoud wil stellen... Maar ik ben bang om aan 't filosofeeren te slaan, en
daar ben jij, geloof 'k, als de dood van....’
‘Ja, vertel me liever nog hoe het arbeiders-publiek op je tentoonstelling voor je
werk staat?’
‘Sommige werklui gaan het wel rond; maar - zeggen ze, - ze vinden een landschap
met breede gouden lijst toch veel mooier: ‘vroolijker’ - zooals ze dat noemen. De
meesten hebben veel belangstelling voor wat fabrieken betreft. Enkelen denken dat
ik bedoel een chronique scandaleuse van de groot-industrie in kleuren te geven,
en vinden 't dan nog zoo erg niet. Ik moest me - net als die belachelijke

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Dreyfus-opwinding - minder opblazen over buitenlandsche toestanden, en me liever
bezighouden met de schrikkelijke misstanden in ons eigen land.
‘Sommigen begrijpen er iets van, en zeggen: dat zoo iets toch allemaal noodig
is! Of: er is toch heel wat te zien op de wereld. Of: hé, maken ze dat zoo? ik dacht
dat 't anders ging. Enkele politiekers vonden dat Drieluik van me onzin, aanstellerij:
‘zooiets hoort bij 't altaar!’
‘Ook verwonder ik me vaak dat menschen-van-kunst onmiddellijk met hun neus
op de dingen gaan liggen, om te zien hoe ze gedaan zijn. Of 't als olieverf, aquarel
dan wel als

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

385
pastel goed is, qua behandeling zie je? En of de stof wel juist uitgedrukt is. Want
voor de meesten is de factuur, de makelij, hoofdzaak. 't Doet er niet toe wat je
schildert, als 't maar goed gemaakt is, begrijp je? Zooals 't leekenpubliek opzichtig
werkt met jargonwoorden als: sappig, breed gedaan, blond gehouden, uit de verf,
- zoo strooien de meer vakkundigen uitdrukkingen rond als: te groot, te klein, niet
in proportie, de stof niet uitgedrukt, te groen, te rood. Allemaal gevolgen van die
rampzalige ‘objectieve kritiek’ die de onleesbaar gevallen nootjes in de muziek
opraapt, den acteur grijpt bij zijn onmodische das, enzoovoort, alleen om eigen
veronderstelde bekwaamheden tentoon te stellen, in plaats van de idee der
vervaardigers na te speuren en weer te geven.
‘Ik voor mij heb veel liever te doen met de gewone doorsnee-menschen, die ‘er
geen verstand van’ hebben. Zij beschouwen naïvelijk het onderwerp, het gevalletje,
dat wat zegt tot hun eenvoudige zielen, waarop zij kunnen voortfantaseeren, omdat
ze 't ook meegemaakt hebben, als werkman hier of daar, en 't door en door kennen.
Want, al is iedere burgerman, die zich onbevoegd acht, door die nederigheid nog
niet de ware genieter van kunst, - de hooger-geestelijke neiging zit 'm toch waarachtig
ook niet in de uitsluitende waardeering van het handwerk.

HET LOSSEN VAN GOEDEREN OP HET BLAAUWHOEDENVEEM TE ROTTERDAM.

‘En dan kwamen er ingenieurs kijken of mijn machines wel konden draaien, goed
geconstrueerd waren en in 't lood stonden. Slaagde dit technisch onderzoek, dan
was mijn werk in orde!
‘Maar de enkele werklui, erkennende een deel van hun leven te zien, hinderden
mij niet toen ze vroegen: ‘is dan een groene wei met koeien toch niet veel mooier
om te zien op een schilderij?’ ‘Wat ik dan eigenlijk wil met m'n werk?... Ik zal je niet met filosofeeren plagen.
Maar dit mag ik toch wel zeggen, dat iets meer dan toeval me in deze richting heeft
gedreven, dat 't meer dan 't enkele schildersgeval is, waardoor ik word ‘geslagen’....
Ik heb één gedachte, en 't is m'n blijdschap dat ik die gered heb uit de kille lava-asch
van de uitgebrande kraters der intelligentie. Hier en daar zie ik 't nog leven en glansen
in onze tot ondergang gedoemde beschaving. En ik jammer niet; jammerprofeten
zijn er altijd geweest. Ik voorzie heel in de verte het verstand, dat zich zelf weer zal
bevrijden.
‘Of ik er schoonheidvind, en of ik... dat zijn overwegingen achteraan. Ik zal m'n
werk doen, zoo goed als ik kan. Vind ik daarvoor waardeering bij vakmenschen dan neem ik die dankbaar aan. Zóó eenzelvig ben ik niet! Maar m'n streven gaat
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verder.... De onmetelijke diepten van onze menschelijke samenleving lokken me
onweerstaanbaar om er in te duiken... En hoe verder zich het perspectief voor me
opent, des te heviger dringen de vragen zich op naar het waarom van al dat starre
gebeuren... En telkens moet ik een stillen, maar beklemmenden lach onderdrukken...
‘Je begrijpt me misschien... Hoe dat in me is, kan ik je maar niet zoo even
duidelijker zeggen... Misschien praten we er nog
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wel eens over als ik oud ben, en moe geschilderd, en 'k heb de elasticiteit voor m'n
heel vermoeiend handwerk verloren. Ik hoop dat dan m'n angst maar overwonnen
zal zijn, als ik aan den rand van 't zwarte inktmeer sta... Bij 't ouder worden, wordt
je contemplatiever... het scheppen gaat dan over en met steriele handen vat je dan
je eigen geestelijkheid aan... Brr! Ik hoop nooit oud te worden, voor mij niet, en niet
voor me kinders...
‘Nou boy, 't is waarachtig veel te laat geworden. Als 'k niet voortmaak, haal 'k niet
eens de laatste tram naar Blaricum meer... Verstokte boomer als 'k daar ben....’
‘Nee’ - zei 'k - ‘door al die jaren, dat we niets meer van elkaar hoorden, was ik je
eigenlijk heelemaal kwijt geraakt. Maar na die paar uur is 't weer zoo als vroeger
geworden. En daarvoor wil 'k zelfs gelaten die onverbeterlijke hebbelijkheid van jou
om te filosofeeren verdragen!’
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Hollandsche spotprenten in de negentiende eeuw
r
door d . H.E. Greve.
*)

II. 1815-'33. Slot .
‘Nu 't priesterlijke rot het volk der Nederlanden,
In 't zuidelijk gewest, wil slaan in nieuwe banden,
En 't snoode plan betracht met list en helsch geweld,
Zoo dunkt mij, waarde Vriend! dat deze fabel geldt.’

Aldus vangt deftig beleerend de nieuwjaarsfabel aan, op den eersten Januarius van
het rampjaar 1830 door een vaderlijk vaderlander tot nut der landgenooten in rijm
gebracht.
De fabel is niet onaardig voorgedragen. Men hoore:
‘In 't schoonste van 't saizoen speelde eens, bevrijd van kommer
In 't schaduwrijke bosch en dook in 't koele lommer
Een frisch konijnenpaar.’

Dit vindt een voorwerp, als volgt beschreven:
‘De buitenkas was rijk - de binnenkas nog rijker,
Met glaswerk opgesierd: het was... een verrekijker.’

De welmeenende dichter dicht ons dan voor, hoe de beide konijnen, één oud-ervaren,
de ander jong-onbezonnen, met den kijker spelen en r votten, doch ook tot nuttiger
doeleind aanwenden. Het oude, wijze, veelervaren konijn bespiedt er den horizont
mede, ziet gansch in de verte den jager-jagersman naderen, en bergt in tijds het
zachte lijf.
‘Het jongere konijn, in 't kijken min ervaren,
Lag door 't v e r k l e i n g l a s heen, den jager aan te staren;
De jager mikt, daar klinkt een klettrend forsch geluid,
Hij treft het beest, en maakt een Moffel van zijn huid.’

En de moraal van deze geschiedenis?
‘De fabel leere aan 't volk van Neerlands Zuiderstreken,
Dat elk gevaar (hoe klein) zorgvuldig dient ontweken,
En aardsche priestermagt gekrenkt moet zijn bij tijd,
Eer zij haar ijz'ren band ons om 't geweten smijt.
De Jager is het beeld der zwarte duisterlingen;
Zijn schot, het slaafjuk, dat ze ons trachten op te dringen;
't Vergrootglas, 't bolle glas dat aan de wijsheid dient;
't Verkleinglas, 't holle glas, der U n i e , waarde Vriend’

*)

Vervolg van bldz. 330.
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‘LA FORCE D'UN CITOYEN BELGE.’ 1830. SPOTPRENT OP WILLEM I, VAN MAANEN EN LIBRY BAGNANO.
(MULLER 6401).

Aldus werd nog in den aanvang van 1830 de Kwade Geest van het
Monsterverbond tusschen liberaal en klerikaal, bedoeld en genoemd: ‘La blouse
noire’, van wie het liedje zingt:
Qui rampe devant Rome,
En esclave soumis
Contre le Roi Guillaume?
Qui se croit tout permis?
Qui prodiguoit nagueres
A notre Souverain
Des sermens mercenaires
Pour le trahir soudain? C'est la Blouse noire
Qui sait tout
Qui fait tout
Ose tout
Est partout!

En wil men nog een derde voorbeeld, in de geteekende satire ditmaal, hoe de
populaire meening den Katholiek, den priester, den Jezuïet aanwees als den
hoofdschuldige der beroering, en niet den liberaal, den revolutionair, de strijdbare
bourgeoisie: zoo moge dit voorbeeld zijn de scherpe spotprent, die met een snier
op het graf van de ‘Courier
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Belge’ geschreven liet zien: ‘C y g i t L e S i e u r C o u r r i e r B e l g e
C a t h o l i q u e , d e s o n v i v a n t c o c h é [= de koetsier, de leider] d u C o u r i e r
de la Meuse, décédé le II Xbre 1829, muni des Sacremens
d e p é n i t e n c e e t d e c o m m -U n i o n .
R.I.P.’

1830. SPOTPRENT OP DE BELGISCHE VERDEDIGERS VAN BRUSSEL (MULLER 6424).

Maar, mocht de populaire ‘men’ in prent en lied den Jezuïet als den onruststoker
blijven aanwijzen, het was de regeering, met haar zooveel oplettender en fijner
tastzin, nà het proces-De Potter toch wel gebleken, dat, voor het in reactionairen
stijl gebouwde regeeringstelsel, veeleer de revolutionair-liberale fractie 't
ondermijnend gevaar was. Werd dan ook voormaals zonder aflaten Rome, Rome
en nogmaals Rome als de verderflijke, de onbetrouwbare, de stokende verdacht,
gewantrouwd, geïsoleerd gemaakt: allengs moet wel duidelijker en duidelijker
gebleken zijn, dat de regeering, al wig-drijvende tusschen de fracties der oppositie
in het Zuiden, méér links bij minder rechts behoorde te slaan. Kwaadaardiger vijand
had zij in de burgerlijke dorst naar de regeeringsmacht, dan in de eeuwig-geeuwende
honger van-over-de-bergen naar wereld-heerschappij.
Zachtkens terugtrekkend, bedachtzaam toegevend, verkoos de regeering bij
instinct het zwarte web boven den rooden strop. Zien wij na, op welke punten de
regeering in het jaar 1830 de oppositie van liberaal en klerikaal reeds ter wille was
geweest, dan zijn het overwegend klerikale bijdragen tot het monster-program,
welke welwillend in overweging waren genomen. Het nieuwe Concordaat had de
gewenschte minlijke schikking met de Moederkerk getroffen; de perswetten waren
in liberalen zin, maar óók toch naar der klerikalen zin, gewijzigd; en vooral: de lessen
aan het Collegium Philosophicum waren facultatief gesteld. Bij het woord
‘f a c u l t a t i e f ’ vloog een zwerm scholieren de college-zalen uit, en het geestige
prentje, waar de ‘kraaien’ het hatelijke nest ontvluchten, typeert de vreugdevolle
voldoening, welke de regeering aan rechts had moeten gunnen.
Misschien was zonder den opstand van 1830 de Protestantsche regeering uit
louter liberalen-vrees in de armen van Rome terecht gekomen. Wèl zou 't een
geheime liefde zijn gebleven: om der wille van respectabiliteit zou het Calvijnsche
Noorden een openlijk zondebedrijf met Rome niet hebben geduld. Maar de regeering,
die zich langzaam omwentelde uit hare oude anti-klerikale stelling en het front
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ontplooide naar de zijde van den revolutionair-liberalen vijand, had zich door een
wapenstilstand met Rome in de flank m o e t e n dekken.
***
Evenwel, de zaken zijn anders geloopen.
De 7e Augustus van het jaar 1830 zag in Parijs de Juli-revolutie besluiten met de
zegepraal der bourgeoisie, toen de burgerkoning Louis Philippe de nieuwe grondwet
in gematigd-liberalen zin bezwoer.
en

Reeds enkele dagen later, in het nummer van den 10
de

Augustus, waarschuwde
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‘Courier des Pays-Bas’ de Nederlandsche regeering, de tot dien gevolgde
regeeringswegen te verlaten voor liberaler paden, wilde zij niet als Karel X in een
impasse geraken, en wilde het den Oranjes in België niet vergaan als den Bourbons
in Frankrijk.
De bedreiging werd niet los-weg geuit. Het militante deel der burgerij,
vertegenwoordigd door de groep der jonge liberalen, zagen wij reeds
achtereenvolgens bijstand zoeken bij de conservatieven in het Noorden, en toen
dit niet gelukte, bij de Zuidelijke Katholieken. Thans, in den zomer van 1830 deed
het welslagen der liberalen in Parijs een derde kans open voor de politieke verwanten
in België: de inlijving der Zuidelijke Nederlanden bij het nu voortaan liberaal
geregeerde Frankrijk.

1830. SPOTPRENT OP DE SCHEIDING TUSSCHEN NEDERLAND EN BELGIË. (MULLER 6465).

Aanlokkelijk was het vooruitzicht, de kans viel te wagen: onderhandelingen werden
beiderzijds geopend... Maar Frankrijk weigerde op het critieke moment: het voelde
zich toch te gegêneerd om toe te grijpen onder de jaloersche blikken van Engeland,
Pruisen, Oostenrijk en Rusland.
Toch was er vóór als na van liberalen kant, o.a. ook door de ‘Courier des
Pays-Bas’, ijverig propaganda gemaakt voor de inlijving bij Frankrijk. Daarbij had
men steeds het revolutionaire voorbeeld der Juli-dagen voor oogen. En dit nu had
ook den liberalen bourgeois in het Zuiden herinnerd aan iets, wat in bijkans veertig
jaren wel vergeten scheen: dat er, behalve liberale en klerikale en conservatieve
bourgeoisie, ook nog andere menschen ter wereld bestonden: d e v o l k s k l a s s e .
Dat verder in de, van revolutionaire electriciteit zware onweerslucht, de bourgeoisie
wel steeds de grommende donder, maar het ‘volk’ de treffende bliksem was geweest;
dat het onvermijdelijke breken der eierschalen terwille der ommelette, den ruwen
volkshand beter voegde dan den fijngevormden vingers van den wel-opgevoeden,
den rustig-naarstigen, den theoretiseerenden burger.
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De greep der Belgische liberalen wist de snaren te raken, die strak gespannen
stonden óók bij de volksklasse: het onpopulaire belastingstelsel uit het Noorden
overgebracht, het nationalistisch antagonisme, leuzen van vrijheid....
Ondanks den parlementairen regeerings-vorm was het den liberalen onmogelijk
geweest den strijd in parlementairen stijl te voeren: ten langen leste restte hen
slechts het Parijsche voorbeeld te volgen en het geschil op straat te doen komen.
Nog nauwlijks twee jaren geleden was een spotprent verschenen, waar we den
man uit het volk bij het dansen en springen en juichen der vereenigde liberalen en
klerikalen, rustig zijn pijpje zagen rooken en denken: ‘i l s c h a n t e n t , i l s
d a n s e n t , e t m o i j e f u m e ’. Inderdaad: wat ging hèm de kwestie aan, wie
regeerde, hoe geregeerd werd, wiens belang de regeering diende, waar hij part
noch deel, post noch voordeel te verwachten had bij welk geaarde regeering dan
ook?
Het was thans diezelfde Brusselsche volks-
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klasseman, die op den avond van den 25 Augustus en de dagen na dien en de
weken daarop volgende, barricaden opwierp en verdedigde tegen de militaire
bezetting, de burgerwacht, de troepen van Prins Frederik. ‘V e u x t u b i e n f a i r e
d e s b a r r i c a d e s , v i l a i n c o c u ... t u n e d i n e r a s p a s a v a n t !’: met deze
woorden drijft een vrouw uit het volk haar man naar het straatgevecht. ‘I n t é r i e u r
d'u n r e f e c t o i r e d e l a r u e d e F l a n d r e a n j o u r d e g r a n d g a l a ’,
is de titel van een andere spotprent, waar straatsteenen (choux fleurs), kokende
olie, enz. gereed staan voor den binnentredenden Hollandschen infanterist. Op weer
een andere prent stort een Belg een pot met gloeiend heete aardappels uit over
een drietal Hollandsche soldaten. Dit zijn alle karikatuur-prikkelingen om een massa
te brengen tot gewelddaden en daden van verzet, waaraan geen liberaal-revolutionair
van meer theoretiseerende neigingen en beschaafde kwaliteiten, ooit zelf in den
strijd om de regeeringsmacht deel zou nemen.
Een bende kwajongens, schorem uit de heffe des volks, muitelingen die niets
hadden te verliezen: deze zouden het geweest zijn die brandend en galmend
manifesteerden in de Brusselsche straten eerst, welhaast in menig andere stad in
het Zuiden. Laat dit zoo geweest zijn. Maar bij de bedroevend-weinig politieke rijpheid
van het ‘volk’, de manifestanten, had een ernstig overwegen vanwaar en waarom
dit alles zoo spontaan voortkwam en taai voortging, der regeering beter gepast dan
't uit de hoogte neerzien op het opstootje. Juist aan het feit, dat de manifesteerende
massa van zich zelf geen parool uitgaf, maar klaar en duidelijk genoeg van buiten
de eigen gelederen ontving, maakte ‘het volk achter de barricaden’ politiek
gevaarvoller, dan ‘het volk achter de kiezers’ ooit had kunnen zijn.
***
Wij weten allen, hoe noodlottig voor de dynastische belangen der Oranjes het
nonchalante ingrijpen der regeering in 1830 is geweest.
Er was toch behalve de revolutionair-liberaal en de door zijn politieke lichtheid
maklijk mee te voeren ‘man uit het volk’, nog óók de burger, die, niet liberaal, niet
revolutionair, niet franschgezind, absoluut niet gediend was van liberale theoriën,
noch van de praktijk van het oogenblik. Deze man gaf niets om vrijheidsleuzen,
vreesde barricaden om de verdwaalde kogels, en zag maar leede de schoone nering
zich achter blinden en gesloten winkeldeuren schichtig verschansen.
Hoe kon de overheid der stad dit wanbedrijf zoo maar laten gaan? - Dit moet wel
een vraag geweest zijn, welke in varianten en commentaren over de lippen glipte
van menig, overigens loyaal burgerman. Angstig, maar ook met spottende minachtig.
Daar is onder meer de spotprent, geteekend door CHAMPNIOL, waar een gewapend
burger met een beleefde buiging naar den lezer vraagt: ‘V o u d r i e z v o u s m e
f a i r e l'a m i t i é d e m e d i r e o ù é t a i e n t l e s a u t o r i t é s d e B r u x e l l e s
l e 2 6 A o û t 1 8 3 0 ? ‘Men weet, dat op dien avond de burgemeester Wellens
niet eens ter stede en geen der autoriteiten ten stadhuize aanwezig was om eenigen
maatregel van bedwang te treffen.
Ter beveiliging van eigen lijf en have wapende zich de burgerij; binnen enkele
dagen was zij meester van het terrein. Maar deze zelfde burgerij, die tegen de
barricade-mannen fel over stond, had desniettemin speciale, oude ‘grieven’,
waaronder zeer zeker enkele, welke rechtstreeks uit den liberalen oven kwamen,
anderen, welke van een beslist nationalistisch zuurdesem doortrokken waren. Deze
fractie liet niet na den koning te verstaan te geven, dat het geweldadig optreden der
Brusselsche bevolking niet hunne toestemming had, zelfs bedwongen was uit eigen
kracht; maar dat deze wilde loten toch sproten uit éénzelfden stengel der
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ontevredenheid als het eigen loyale misnoegen over ‘le système funeste suivi par
des ministres qui méconnaissent nos voeux et nos besoins’. Ook hier dus het
burgerlijk standpunt: de volksopstand verloochenen en dempen, maar de moreele
pressie daarvan aanwenden ten eigen bate.
Misschien laat zich in klein bestek nergens duidelijker de partijverdeeling en
groepeering
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in het Zuiden beter overzien, dan in enkele der vele coupletten van ‘La St.
Nicolasienne’, loyaal lied uit het Oranjegezinde Noorden van Vlaanderenland,
tegenhanger der ‘Brabançonne’.
Chez nous aussi le cri de liberté
Trouve un écho dans le fond de nôtre ame;
Chaqu'un l'attend; mais non en révolté:
On obtient mieux quand la raison réclame
D'un Roi chéri toujours loyaux sujets.
Eclairons-le: c'est un digne courage;
Mais des mutins déplorons les effets:
La Liberté n'est pas dans le pillage.
Soyons armés, veillons pour le repos
Et par nos soins évitons les alarmes;
Que le danger trouve en nous des héros!
Mais revolter!... brisons plutôt nos armes.

1830. SPOTPRENT OP DE LEIDERS VAN DEN BELGISCHEN OPSTAND. (MULLER 6394).

Met beide handen had de regeering de partij, die dit lied zong en zingen liet,
behooren vast te houden. Haar wensch, de administratieve scheiding, terstond
ingewilligd, had de nationale scheiding voorkomen. Toen echter de beide Kamers,
sten

op den 28
September eindelijk de wenschelijkheid der scheiding in eersten zin
besloten, was reeds te veel gebeurd, was het zwaartepunt der beweging reeds te
veel naar links verschoven, dan dat de wensch der gematigde loyalen nog belangrijk
gewicht in de schaal kon leggen.
Want onderwijl had de liberaal-revolutionaire fractie de gisting in Brussel levendig
gehouden; had zij alles in het werk gesteld om de antipathie tegen koning en
kroonprins beide aan te wakkeren; had zij het verblijven der Nederlandsche troepen
bij Vilvoorde, aan den rand van Brussel, gebruikt tot prikkeling der reeds onrustige
gemoederen; had zij de regeering der stad zelve in handen gekregen; had zij hulp
en steun ontvangen uit groote en kleine steden; had zij de ontwapening der
burgerwacht doorgezet en daarmede de ruggegraat der gematigde burgerij gebroken.
Maar vooral: onderwijl Prins Willem de administratieve scheiding in Den Haag nog
bepleitte, werd Prins Frederik, ten slotte met het Hollandsche leger ter bescherming
der gematigden opgetrokken, in de straten van Brussel bestookt en beschoten door
de gewapende volksbenden onder aanvoering van Van Halen: een barricadenstrijd,
die eindigde met een weinig eervollen terugtocht tot over de landgrenzen.
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Toen was reeds een Voorloopig Bewind
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samengesteld, toen was ook beslist, dat een scheiding geen andere meer kon zijn
dan eene in nationaal-liberalen zin, dat is, een n a t i o n a l e afscheiding, en wel
z o n d e r een Oranje op den nieuwen troon.
***

‘GUILLAUME 1ER, OUVRANT A LA HAYE LA CESSION DES ÉTATS GÉNÉRAUX LE 18 OCTOBRE 1830’
(MULLER 6509).

Hoe had tot zoover de karikatuur in Noord en Zuid de eerste verwikkelingen
gezien...
Reeds werd vermeld de barricaden-karikatuur, die van Zuidelijke zijde de sluizen
der fel-sprekendheid openden. Vlug in elkaar gezet, bestemd om door de massa
een golf enthousiasme te stuwen, chauvinistisch en weinig kieskeurig op de middelen,
is deze karikatuur wrang en tegelijk vol élan. Triomphantelijk daarbij wordt zij na het
succes van de ongeregelde troepen in de straten van Brussel, uitbundig in hoon en
snoeverij wanneer straks de terugtocht over de grenzen begint.
Men zal op de kleine, bijna zonder uitzondering alle slecht geteekende litho's,
telkenmale den Koning, Van Maanen, Libry-Bagnano en later ook Prins Frederik
ontmoeten, dikwijls met dierenkoppen afgebeeld, zooals op het plaatje met den titel
‘L a f o r c e d ' u n c i t o y e n b e l g e ’; ook met kachelpijpen onder den arm,
hangend op de plaats van het zijdgeweer, of als paarden bereden. Hier denke men
aan de woordspeling van ‘buse’, in haar dubbele beteekenis van ‘kachelpijp’ en
‘zot’, ‘domkop’. En in de geheele Belgische, en Fransche karikatuur speelt natuurlijk
de kaas als zinnebeeld van Holland, een hoofdrol.
De Belgische karikatuur is in de eerste plaats fel anti-Orangistisch. Verscheiden
prenten voeren de leden van het Oranje-huis gezamenlijk ten tooneele. Curieus is
het prentje, waar niet alleen de beide prinsen Willem en Frederik nevens hun vader
staan afgebeeld, maar ook de latere Koning Willen III als jongbaasje, zeggend:
‘P a p a , s i j e p o u v a i s f a i r e r e p a r a t i o n à c e l à , c a r j e s u i s B e l g e
m o i .’
Niet minder treffend is de herinnering aan het gebeurde in 1787, toen de Oranjes
slechts met hulp der Pruisen gehandhaafd bleven. De Koningin toch troost haar
dochter Marianne met de woorden: ‘C a l m e z v o u s m a f i l l e , l e s P r u s s i e n s
d e m o n f r è r e g u é r i r o n t c e t t e f u r e u r .’ Maar op deze eerste toespeling
op vreemde interventie antwoordt prinses Marianne snikkend: ‘C r o y e z v o u s
que les Belges seront aussi bêtes que les Hollandais qui
vousont pardonné vos mitraillades, vos noyades et toutes
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v o s a u t r e s h o r r e u r s ? En in verband met de laatste opmerking nog de plaat,
die aan de Oranjes den raad geeft, spoedig naar Engeland te vluchten, want, zegt
Prins Frederik:
‘......... Si nous ne fillons pas vite
Les Hollandais même viendrai à notre poursuite’

Een groot contingent der platen brengt de zware beschuldiging tegen Prins Frederik
uit, dat hij de Hollandsche troepen aanzette tot roof, moord en plundering van Brussel
Op één dier prenten deelt hij zelf brandende fakkels aan zijn soldaten uit met de
woorden: ‘M e s b r a v e s c a m a r a d e s , v o i l à t o u j o u r s d e q u o i
c o m m e n c e r ...e t n o u s v e r r o n s p l u s t a r d ...’ Op een andere plaat, waar
de Prins het land ontvlucht
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terwijl door Hollandsche soldaten allerhand krijgswreedheid bedreven wordt, heet
het: ‘Q u e m ' i m p o r t e q u e l ' o n v i o l e , a s s a s i n e , b r u l e , o u q u e l ' o n
p i l l e ; c a r m o i j e f i l e !’
De vluchtende Prins was een heerlijk gegegeven voor de karikatuur. De geestigste
prent hierop doelend is ongetwijfeld een groote litho, voorstellend een barbierswinkel,
waar twee Belgische vrijwilligers ‘f o n t l e s q u e u e s ’ aan den Koning en den
Prins. ‘N o u s a v o n s l ' h o n n e u r ’, zoo luidt de tekst van de fraai geteekende
plaat, ‘d e p r é v e n i r l e s a m a t e u r s q u ' o n e x é c u t e d a n s n o t r e
Etablissement les queues les plus modernes, telles que,
queues à la Guillaume, queues à la Frédéric, queues à la Trip,
q u e u e s à l a L i b r y , q u e u e s à l a V a n M a a n e n &c, &c.’
Reeds zeer vroeg voelde de karikatuur, dat van de verwikkelingen de niet
onbeminde Kroonprins het gelag zou betalen. Meermalen komt hij voor, zich zelven
bij zijn vader beklagend over den loop der zaken. Tegenover hem is de Belgische
karikatuur altijd vrij welwillend geweest, behalve toen de stijgende kansen der
Oranjes vrees inboezemden aan de liberalen, en uit dezen hoek krachtig, ook in de
karikatuur, de candidatuur van een Oranje werd bestreden!
***

1830. ‘L'ARMÉE HOLLANDAISE PRENANT SON QUARTIER D'HIVER.’ (MULLER 6557).

Tegenover de zeer talrijke prenten, van Belgische zijde binnen slechts enkele
weken verschenen (een aantal dat op een kleine tachtig platen kan worden geschat),
stelde Holland slechts weinige karikaturen: op de gebeurtenissen vóór October 1830
zeker niet meer dan een vijftal.
Wonderwel klopt dit met de aanvankelijke kleinachting van het gebeurde en de
daarop gevolgde verbeisterde neerslachtigheid, waarmede de berichten ten onzent
ontvangen werden. Men was, het spreekt uit alles, te verrast om de situatie van het
oogenblik te overzien.
Op de verwikkelingen in het Zuiden, in het bijzonder de opstandige beweging te
Brussel, verscheen iets later een zeer wel geslaagde gravure, getiteld:
‘G e d e n k z u i l v a n h e n ,
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d i e b i n n e n B r u s s e l z i j n k o m e n h a l e n e n p o t t e n , g e l d e n r o e m .’
Men hoort hierin de woordspeling op de namen van De Potter en Van Halen, den
oud officier onder wiens leiding de barricadenstrijd geschiedde. Beide komen dan
ook als de hoofdpersonen op de spotprent voor. De Potter proclameerend op een
pottenkast, Van Halen, staande boven op het kanon van den ‘befaamden artillerist
met het houten been’, Charlier. Gewapende amazonen vormen hier de lijfwacht.

1830. ‘DEN RIDDER KESSELS, COMMANDANT VAN DE STOOMWALVISCH BIJ DE BELEEGERING VAN
MAASTRICHT.’ (MULLER 6595).

Het prentje is bijzonder net geteekend en smakelijk van ordonnantie; hoofdfiguren,
figuranten, achtergrond, alles staat vlot en niet ongrappig, hoewel... niet overtuigend.
De o v e r t u i g i n g van recht tot hoon en spot te hebben, de v e r o n t w a a r d i g i n g :
deze komt later.
Er begint namelijk eerst leven in de Hollandsche karikatuur te komen, wanneer
het pleit beslecht is, dat België een onafhankelijke toekomst tegemoet gaat: tegemoet
gaat, niet omdat van Noordelijke zijde, 's Konings zijde, de scheiding wordt bewilligd,
- ‘geoctroyeerd’ zou misschien nog juister zijn, - maar omdat de Belgen z e l f de
scheiding bruskeeren uit eigen, vrij initiatief; daarbij den Prins van Oranje als het
hun aangeboden hoofd des Staats, voorbijgaan; en in al dit hun bedrijf, heimelijk
dan wel openbaar, gesteund worden door de zeer cynische diplomatie van de
mogendheden van het Londensche Congres, op wier warme liefde en
Hollandschgezinde rechtschapenheid wij juist hadden meenen te mogen bouwen,
als iets wat ons toekwam.
Zoo is het reeds verrassend, den omslag in het publieke humeur der Noordelijken,
de verontwaardiging, het diepe gegriefd-zijn te ontmoeten aanstonds na de beslissing
van het Voorloopig Bewind van 4 October, dat België voortaan zou zijn
‘état-indépendant’, en dat het afgescheiden deel der natie zich het recht voorbehield
de staatsregeling te treffen, welke het zelf wenschelijk zou achten.
Op dienzelfden dag nog was de Kroonprins naar Antwerpen vertrokken om
voorloopig de regeering waar te nemen over de nog trouw gebleven landstreken,
en te trachten een verzoening te bewerken op den grondslag eener, reeds vroeger
door de gematigden voorgeslagen administratieve scheiding.
Aan de mogendheden, die bij het Weener Congres de uitzet van het huwelijk
tusschen Noord en Zuid hadden geregeld, had de Koning nog eenige dagen tevoren
de hulp verzocht om de troebelen op bevredigende wijze tot een einde te brengen,
eveneens op den grondslag eener administratieve scheiding.
En de Hollandsche natie, de Hollandsche karikatuur was daar in den grond zoo
hartelijk mede ingenomen geweest:

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

‘Die met een Boef is belaân
Die snijd hem af, en laat hem gaan.’

Het kwam uit den grond des harten. Een andere plaat vertoont ons de scheiding op
even plastische wijze. Het land is gespleten: links de Noordelijken, rechts het ‘muitend
rot der Belgen.’ De eersten juichend en met leedvermaak de voormalige broeders
vaarwel zeggend; de laatsten met de leege leuzen der ‘Liberteyt’ aftrekkend. Links
Neerlands Leeuw, beschermend den klauw op het wapenschild gestrekt; rechts dit
wapenschild en de kroon en de verscheurde driekleur vertrapt door den onverlaten
Belg. Onder de prent:
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‘Vaarwel ô valsche vriend, ô muitziek rot der Belgen,
Vertreders van de wet, verbasterde Neerlands telgen.
Verachters van Nassouw, van onzen Vorst en Heer.
Wij blijven steeds getrouw aan die ons wel regeer. Zoo is het Noorden dan van 't Zuiden afgescheiden;
Wat rechtgeaarde Belg zou zig hier niet verbleiden!’

Van hetzelfde gehalte is het lied, dat de spotprent begeleidt, waar het Voorloopig
Bewind om den Vrijheidsboom danst.
Rampzalig rot! geen Holland waard,
Waar is het doel daar gij op staart?
Waar zoekt uw blinde hoop toch uitkomst, betere tijden?
Wat is uw doel? - Is 't muiterij? Zink weg dan in uw bastaardij
Niets zal u van de ramp bevrijden! -

Heimelijke voldoening, gelaten spijt, bedenkelijk chauvinistisch getint medelijden
met den verdoolden, misleiden, verloren broeder: dit spreekt uit prent en rijm.
Maar de proclamatie van 4 October behelzend de onafhankelijkheidsverklaring
van het Zuiden, gevolgd door de proclamatie des Konings, het ‘Te Wapen’ waaraan
velen voldeden, deed de stemming van het Noorden bedenkelijk stijgen: zóóveel
euvelmoed, zóóveel ondankbaarheid jegens den Oranje-vorst, zóóveel
hemeltergende opstandigheid tegen het heilig gezag en het grondwettig fundament
van den Staat: dàt behoorde gestraft....

1830. ‘DE BELGISCHE TROON OF HET VOLK ZONDER HOOFD.’ (MULLER 6587).

Wij weten, dat toen reeds hier in het Noorden naar een bloedige afrekening
gehunkerd werd; dat iedere poging om het Zuiden voor de dynastie te behouden,
morrende werd ontvangen; dat onder afkeuring gedraald werd, waar alleen
geweldadig ingrijpen met verdiende tuchtiging zou boeten kunnen wat aan gindsche
zijde misdreven was.
En hoe rotsvast bij ons de meening stond, dat de misdaad bijzonder groot was,
blijkt wel hieruit, dat nog jaren en jaren later, toen de onafhankelijkheid van België
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een feit was geworden en het land gedijde, ondanks de zwartgallige poëeten in
Holland, men hier blééf neerzien op ‘het muitziek rot der bastaarden.’ De dichter H.
Kuiper G. Az. zong bijvoorbeeld nog in zijn ‘Gedenkzuil van het 25-jarig bestaan
van Neerlands' verlossing in 1813’, in 1838 derhalve:
'k Schets niet, hoe België, met weldaân overladen,
Oranje afvallig werd en eerloos heeft verraden.’

En zelfs in 1843 nog declameert de dichter E.J. Kruyff in zijn ‘Nederland, weleer,
nu en in deszelfs hope voor de toekomst’:
‘Zij waren Neêrlands naam te dragen niet meer waard,
Want oproer was hun leus en slavernij hun aard;
En Neêrland sneed hun af, de onechte stamgegenooten,
De stam was echt geweest, maar bastaards thans de loten.’

Wanneer men een bundeltje poëzie uit de jaren 1830-40 in handen krijgt, dan
verzuime men niet de hoogdravende hoovaardij van het toen levend geslacht
aandachtig te genieten. Men legge het bundeltje niet te snel op zijde: hier sprak, of
liever declameerde, een geslacht heilig-ernstig zijn diepste verontwaardiging over
tergende miskenning v o l l e d i g : zóó volledig, dat het banaal werd.
Ieder dichtte op den euvelmoed der Belgen, de perfiditeit van Europa, de
heldhaftigheid van Holland. Men oordeele naar hetgeen
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Van Lennep jaren na dato over dezen tijd schreef, ‘Het spreekt van zelf’, zegt hij
‘dat, waar verontwaardiging en vaderlandsliefde elk hart bezielden, de lier der
dichters niet zweeg, ja zelfs dat hij, die nooit twee regels op elkander had doen
rijmen, thans maat en klanken vond om zijn gemoed lucht te geven. Het regende,
ja het hagelde, gedichten, van meer of minder gehalte, van meer of minder
uitgebreidheid: en geen boekverkooper was er, die geen bundels met krijgszangen
uitgaf, geen nieuwsblad, welks kolommen niet met rijmelarijen gevuld waren.’

1830 ‘SURLET DE EERSTE, KONING DER BELGEN’ (MULLER 6661).

Van Lennep zelf waagde in deze tijden, tot tweemalen toe, zijn wel-berekende
krachten aan het historisch-komisch-patriottisch kluchtspel. ‘Het dorp aan de grenzen’
met zijn geestige, in het gehoor liggende liedjes en luchtige, vaderlandslievende
intrigue leverde aan ons tooneel een uiterst zeldzame bijdrage in dit genre. Het is
overigens curieus uit des schrijvers eigen woorden te vernemen, dat 't stuk besteld
werd omdat in deze tijden geen comedie meer publiek trok en een kasstuk
wenschelijk werd. Even curieus is de opgave van redenen, waarom het tweede
spel, ‘Het dorp over de grenzen’ bijna geen succes beleefde: er kwamen zoowaar
verstandige, rechtschapen Belgen ten tooneele! De populariteit van de
eerstgenoemde charge blijkt daarentegen ook nog hieruit, dat talrijke prenten
verschenen met voorstellingen van scènes en passages uit ‘Het dorp aan de
grenzen’: een eer, bij mijn weten het laatst door TROOST bewezen aan de
tooneelstukken van Langendijk.
En wie evenmin zwegen, dat waren de predikanten van alle gezindten. Regende
en hagelde 't van den Helikon, het lekte van den katheder. Zoo predikte Ds. Decker
Zimmerman tot tweemalen toe naar aanleiding van Handelingen XIX:32 over ‘den
opstand van Epheze’ en ‘het oproer te Epheze in zijnen voortgang en afloop’. Ds.
Van Hengel gaf zijn preek uit, getiteld ‘De Joodsche natie ten tijde der opbouwing
van Jerusalem, een beeld voor ons Nederlanders’ Ds. Berkhout naar aanleiding
van Samuel XIV:6; Ds. Swart over ‘het Vaderland; onze verplichtingen in den
tegenwoordigen nood’....
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1830. ‘UITWERKSELEN VAN DE CONFERENTIE’ (MULLER 6658b).

En laat ik ten slotte ook Prof. K. Bouman het woord geven: ten slotte, want
meerverlangend zal men zijn naar de stem der karikatuur. ‘Hoe! die stad, door den
Koning met weldaden, niet beschonken, maar overladen; die getrouw moest blijven,
al vielen allen af, steekt het eerst het oproersvaandel uit!’ Laat de Koning toch forsch
en gestreng ingrijpen, ‘want ieder
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huisvader weet, welk eenen invloed de aanhoudende inwilliging van hunne
onredelijke vorderingen heeft...’
***

1831. ‘LA BELGIQUE EN 1831 SOUS LA PROTECTION DE LA FRANCE’ (MULLER 6687b).

Waar zóó een natie toornt om een zaak, die in den grond haar met blijdschap
vervult, daar is ook de karikatuur niet ‘aus einem Guss.’ In harp- en preektoon is
iets gebarsten; de satire is tweeslachtig, zooals ook de dynastische politiek van den
Koning dubbelzinnig is geweest. Zijn toestemming in de afscheiding gaat parallel
met de populaire vreugde er om; zijn pogingen den troon van België voor de dynastie
der Oranjes te behouden, vinden weergalm in de publieke verontwaardiging over
de ondankbaarheid der Belgen.
Het is uiterst belangrijk de prenten uit Holland in hun tweeslachtigheid te volgen
gedurende de warrige afwikkeling van zaken voor het Londensche Congres. Men
bespot vlijtig de voormannen der revolutie. Maar er zit zoo bitter weinig fut in! Men
bezie b.v. de groote, fraaie plaat op de leiders van den opstand. De teekenaar A.
VERHOESEN grijpt nog eens terug in den bundel van en naar CALLOT, het
‘Dwergentooneel’, en bespot in twee fraai geteekende maar totaal futlooze prentjes,
Rogier en De Weyer. Van den eersten heet het onder meer:
‘Zijn blik, zoo vast, verraadt de diepste wijsheid Maar vraagt gij waar de man dien rijkdom zocht,
Ik zeg 't u zacht door eerbied voor zijn grijsheid,
't Was meest in schuimend muskadellen-vocht.

En van de tweede, onder meer:
‘Zie hem hier als Vlootvoogd, in zijn Zondagspak getooid,
Met een bril voor de arendsoogen, pruik en das op 't fraaist geplooid.’

't Klinkt wat zuur; 't is niet aardig, niet overtuigend. En om De Potter af te beelden
in een harnas van potten, behoeft men ook al niet over veel fantasie te beschikken.
Maar leg nu even naast deze potterij het Belgische prentje, spottend met Willem
I, en de opening der Staten-Generaal op 18 Oct. 1830. Ook hier: de personen
afgebeeld als kruiken (‘cruches’!) met koppen. Dit is, afgescheiden van alles, een
mooi, aardig, geestig prentje geworden, waar leven in zit, een kwinkslag om te
lachen, humor en bijtende satire.
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En welk een aanstekelijke grappenmakerij en doodende voor-den-mal-houderij
ligt er in dat andere prentje, slaande op het terugtrekken der Hollandsche troepen
na het sluiten van den wapenstilstand van 21 November. Het Hollandsche leger,
dat de winter-kwartieren betrekt in... de Hollandsche kaas!
Wat de Hollandsche spot ook in den weg stond om vrij-uit en frank den
tegenstander te hoonen, is het te zeer ingewortelde besef onzer superioriteit. Dat
men van ons àf wil: de wensch is wederkeerig. Maar dat men ons niet dankbaar is
voor het geluk der samendoorgebrachte uren, dat men den Oranje-vorst verguist
en bedelen laat om een troon voor zijn zoon; dat ten slotte de mogendheden ons
niet grifweg gelijk geven en liever een eigen-batige politiek volgen, nu de fortuin
gunstig is: dàt kunnen wij niet verkroppen.
Het kwam onze karikatuur onbegrijpelijk voor, dat de weldaden en economischen
voorspoed uit de vereeniging met Holland en het allerwijste beleid van den
Oranje-vorst
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voortspruitend, zoo maar grif weg werden vergeten. Meermalen zien wij dit denkbeeld
in prent gebracht. Wat kreeg men er anders voor in de plaats dan armoede en scha?
Maar, dat het den liberalen niet te doen was om economischen voorspoed alléén:
reeds vroeger had Willem I niet kunnen begrijpen, dat, waar België zóó floreerde,
tòch ontevredenheid kon bestaan: thans dacht Nederland in dezelfde lijn voort. De
bourgeoisie in het Noorden begreep, evenmin als vroeger, dat de bourgeoisie in
het Zuiden bij d e e c o n o m i s c h e , de p o l i t i e k e v r i j h e i d begeerde en
nastreefde ondanks alles. Haar kwamen de liberale leiders als ondankbare
muitelingen voor, maar zij begreep niet, dat zij zelve slechts dankbaar was voor een
achterlijken regeeringstoestand, voor een verlicht despotisme in semi-absoluut
gewaad.
De burgerlijke karikatuur in het Noorden greep dan ook, wij zagen dit hierboven
reeds, de leiders der revolutionaire beweging aan. Vooral Daine, de overgeloopen
commandant van België, moest het ontgelden. Zijn, niet vlekkeloos, persoonlijk
leven, zijn valsche wisselbrieven en meer, leverde stof tot een felle, persoonlijke
satire Verder ook Kessels, die voormaals rondgereisd had met een op het strand
gevonden walvisch: beide spelen een groote rol in de Hollandsche karikatuur. Dan
ook De Potter, de man die de schuld van alles droeg en in wiens nederlaag bij de
minder-revolutionaire, minder republikeinsch-gezinde burgerij de Hollandsche
karikatuur zich verkneukelde.

‘LE DINDON DE LA FARCE.’
1831/32. SPOTPRENT OP DEN TOESTAND EN DE TOEKOMST VAN BELGIË; DOOR P.G.C. POELMAN
(MULLER 6797).

En wat men eveneens met groot leedvermaak zag, was de moeilijkheid om voor
dat weerbarstige, onwaardige volk een koning te vinden. ‘A w e l ' t i s e e n
f a m e u s w e r k d a t z o e k e n n a a r e e n o o f t , z u l l e .’ Men zei het elkaar
met lichte ironie na.
De keuze van Surlet de Chokier als voorloopig regent gaf verder het aanzijn aan
het bijzonder geestige litho'tje: ‘S u r l e t d e E e r s t e , K o n i n g d e r B e l g e n .’
Een zekere ‘Batavus Hollandus’ publiceerde op hetzelfde feit een
‘Ironisch-komische episode uit een grooter heldendicht, getiteld:
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De Belgiade, gevolgd naar de Bredasche Courant van 2 Maart 1831.’ De titel luidt:
‘De Installatie van den Belgischen Regent Erasmus II.’ Uit diens rede zullen een
paar in rijm gebrachte regels het gehalte van het stuk voldoende doen kennen.
‘Uw keuze van den post, dien gij hebt uitgedacht,
Zij viel op mij, en zij vertoonde mij, met kracht,
't Vertrouwen, 't denkbeeld, dat ge u van mijne eigenschappen
Gevormd hebt, en dat ik, door schuldelooze grappen
Als preses van 't congres bestendig heb gevoed.
Mijn heeren! weet, dat ik u zeer bedanken moet.

1831. SPOTPRENT OP DE LAFHARTIGHEID DER BELGEN (MULLER 6749).
Mijn schapenfokkerij zal, daardoor, 't minst niet lijden:
Kiest gij mij tot paljas, ik zie mij gouden tijden
Bereid (tien duizend 's maands!) door uw beleefde gunst;
Want “hebben = hebben” toch, en krijgen is de kunst.’

***

1831. SPOTPRENT OP DEN NEDERLAAG BIJ HASSELT (MULLER 6728).

Nog steeds stonden de kansen van den Prins van Oranje voor den troon van
België tamelijk gunstig. In een belangrijk deel van België was de bevolking
Oranjegezind; in menige stad bestonden Orangistische centra, werden gastmalen
van Oranjegezinden gehouden en Oranje-liederen gezongen. Er kwamen gefingeerde
muziekstukjes uit, die op een bepaalde wijze gevouwen, lezen lieten: ‘Vive le Prince
d'Orange.’ Steeds nog werd in België zelf, zoowel als bij het Congres de kandidatuur
van den Prins van Oranje gepropageerd of bepleit.
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Uit deze, ten hove gekoesterde verwach-
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tingen is voor een zeer groot deel de toegevende, inschikkelijke houding in het
eerste halfjaar van 1831 te verklaren. Deze afwachtende houding hield ook ten
deele nog de gespannen gemoederen in Holland in toom: van Holland, dat om
zoovele redenen den Belg mores leeren wilde.
Maar hier was wederom een tweeslachtigheid, een hinken op twee gedachten,
die de populaire meening weerhield zich in een krachtige zelfbewuste karikatuur te
uiten. Wat eigenlijk ging Holland de kandidatuur aan van den Prins voor een troon
over een volk, waar elk rechtgeaard Hollander zijn neus voor moest ophalen?
Waarom toch draalde ‘Vader Willem’ het ‘Voorwaarts’ voor zijn vrijwilligers uit te
spreken, toen het wéér de Belgen waren, die weigerden zich bij de door het
Londensche Congres vastgestelde, billijke voorwaarden van scheiding neer te
leggen, zooals Willem I reeds aanstonds had gedaan? Werd het nu dan geen tijd,
aan België te leeren, dat het aanvankelijk succes der September-dagen bloot toeval
was geweest....
Nòg bleef het ‘Voorwaarts’ uit, en de spotprentteekenaar bleef maandenlang
praktisch werkeloos, zooals het leger te velde. Men bepaalde zich tot bespiegelingen
over den toestand van België, voornamelijk uit een financieel oogpunt, allesbehalve
rooskleurig.
Er verscheen een groote, ruwe litho van een belleblazend heer: uit een kom met
‘schuim van 24 Augustus’ blies deze ook de ‘Onafhankelijkheid’, de ‘Belgische
overwinningen’, de ‘Belgische marine’, en ook de ‘Leening van twaalf millioen’. Een
andere litho stelt de huistoe galoppeerende De Brouckère en den graaf Vilain voor,
elk met het geld der Fransche leening achter den zadel. Er verscheen een
spot-charade, waarin van België werd gezegd: ‘La Belgique est un Etat sans E.Q.’
(écus).
In deze tijden verschijnt nogmaals de figuur van den Jezuïet ten tooneele.
‘Patriotes! voilà votre destin!’ kon men lezen in het vaandel, dat een Jezuïet, den
Belgischen Leeuw berijdend, in de hand houdt. Achter hem aan sleept hij burger,
magistraat, soldaat, en op een latere navolging van de prent, ook Leopold I bij den
neus voort.
Een zeer curieus prentje haalt nog eens de verre van belangelooze vriendschap
op, door Engelsche diplomatie aan de Belgische zaak bewezen. Op een vroegere
prent komt reeds een Engelsch diplomaat voor, die bij het beschouwen der
Nederlandsche verwikkelingen zegt: ‘G o d d a m , c e l à v a b e a u c o u p b i e n ;
ç à d o n n e d ' o u v r a g e à J o h n B u l d e M a n c h e s t e r !’ Het plaatje uit 1831
geeft sarcastisch de meening over Engeland weer: de Nederlandsche koe, bij kop
en staart vastgehouden door Belg en Hollander, melkt kalm en rustig de
Engelschman uit....
En aan het einde van het jaar was het de teekenaar P.G.C. POELMAN, die nog
eens duidelijk en op meesterlijke wijze aangaf, dat België het kind der rekening zou
worden van Jezuïet, pastoor, Engelsche en Fransche en de Belgische diplomatie.
Diens plaat ‘La dindon de la farce’ vat nog eens samen, wat algemeen in Holland
de meening was: België werkte zich er zelf onder, door zich aan fortuinzoekers en
perfide internationale berekening prijs te geven en zich aan de eerlijke, goede, ronde
bedoelingen van den Hollander moedwillig te onttrekken.
***
Een nieuwe noot komt thans in de Hollandsche karikatuur: de perfiditeit der
Fransch-Engelsche diplomatie.
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Bij den val van het ministerie-Wellington had de zaak van Willem I een
onherstelbaar verlies geleden. De oude oppositie was reeds, vóór zij zelve aan
bewind kwam, gewonnen door de handige diplomatie der Belgen. Engeland vreesde
ook reeds voor het tot economische bloei rakende Koninkrijk der Nederlanden.
Frankrijk, liberaal geregeerd, had banden van sympathie met België, en zag gaarne
in het bolwerk aan haar noordergrens een onherstelbaren scheur. Oostenrijk had
de handen in Italië, Rusland in Polen vol; en Pruisen weigerde beslist voor Holland
de kastanjes alléén uit het vuur te halen.
Van gewapende tusschenkomst in Holland's voordeel was van den aanvang geen
sprake:
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‘non-interventie’ was te Londen aanstonds het parool geweest.
Zeer lang bleef onbeslist tot welken kant men in Londen zou overhellen: want
Engeland mocht niet toelaten, dat de Nederlanden uiteen vielen en daarmede in de
voormuur tegen Frankrijk een wijde bres kwam. En al kwam de scheiding, dan nog
zou voor Engeland steeds van het grootste belang zijn, wie in België de troon
bestijgen zou.

1831. ‘IN 6 WEKEN TIJDS ZOU IK 65.000 SOLDATEN HEBBEN’ (MULLER 6754).

Een meesterlijke zet der Belgische diplomatie was het ten slotte, de keus te laten
vallen op een, aan het Engelsche èn het Fransche hof gelieerd persoon: Leopold
van Saksen-Coburg. Toen werd bereikt, wat een Fransch teekenaar zoo uiterst
gelukkig in beeld bracht: een Belg met twee houten beenen, links gesteund door
een Engelschman met een linker, en rechts gesteund door een Franschman met
een rechter houten been; ‘L'union fait la force!’ noemde de teekenaar zijn prent.
De Hollandsche karikatuur had tot dusver zich opvallend weinig met de
Londensche conferentie bemoeit. De nieuwe noot in de Hollandsche karikatuur
bracht eigenlijk pas de zeer fraaie, geestige prent van POELMAN: ‘Les despotes de
Dowingstreet’. Boven op een zuil van protocollen stond Leopold van Saksen-Coburg;
een trap van een Engelschman doet dezen naar de overzijde van het Kanaal vliegen,
waar het volk juichend zijn nieuwen vorst verwelkomt.
De keuze van Leopold werkte electriseerend op de Hollandsche karikatuur. Het
is alsof zij zich thans vrijer voelde. Deze beslissing ontsloot als het ware een slot,
dat, bij de mogelijke kansen van den Prins van Oranje de vrije uiting der meeningen
in bedwang had gehouden.
Een reeks prenten verbrak plotseling de betrekkelijke stilte. Leopold, op een
hondenkar door vijf honden, de grootmachten voorstellend, zijn nieuw koninkrijk
binnengereden; Leopold, zoo akelig naar tijdens den overtocht over het Kanaal;
Leopold, als landman verkleed en zijn gezicht achter een Jezuïetenhoed verbergend,
de landgrenzen overschrijdend.... In dezen geest gaf de Hollandsche karikatuur
lucht aan de opgekropte woede over de afkeerigheid van België.
Allengs meer vervalt thans de tweeslachtigheid, de gewilde ingetogenheid der
Hollandsche karikatuur opgelegd. Men begint hier thans ronduit te zeggen met ‘Bram
Wimpel’ in diens ‘Brief van een matroos aan zijne slaapsteehoudster’:
‘Annexen, Grondslag, Nota's en
Vereffening van schuld,
Beduiden in Conferentie taal:
Oud-Holland wordt gek..d’.

***
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De overtuiging, recht tot bittere verwijten en nog bitterder spot te hebben komt eerst
thans. De verontwaardiging van vroeger, - die over Belgische ondankbaarheid nl.
- slaat thans volkomen over in verontwaardiging over het gekonkel der
Engelsch-Fransche diplomaten. Niet dadelijk, maar middellijk vinden deze
gemoedsstemmingen uiting in de karikatuur tijdens de ‘Tiendaagsche veldtocht’.
Had de publieke geest zich, nadat de kansen der Oranjes in het Zuiden eens en
voor goed voorbij waren, vrijer gevoeld, en onder meer in een reeks spotprenten
vrij-uit haar leedvermaak den teugel gevierd, ongeveer als een buitenstaander: het
Juni-protocol der Londensche Conferentie, dat der ‘18 artikelen’, voerde de
gemoederen op tot het paroxisme van vaderlandsliefde, wanneer
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namelijk de wapens alleen geacht worden nog in staat te zijn, waardige argumenten
naar voren te brengen.

‘LES PROTECTEURS DÉSINTERESSÉS.’
1831. SPOTPRENT OP DE AAN BELGIË VERLEENDE HULP DOOR ENGELAND EN FRANKRIJK: DOOR
P.G.C. POELMAN (MULLER 6762).

Van Londen uit werd gedecreteerd - niet eens b i j ons werd o v e r ons beschikt!
- dat de vroegere overeenkomst van Februari, waar onze regeering zich bij had
neergelegd, herroepen werd, en dat een nieuwe voorslag het geschil zou bijleggen
op voorwaarden, aanmerkelijk meer in ons nadeel dan die der vorige artikelen.
Op dit oogenblik moet Nederland zich ‘van goden en menschen verlaten’ hebben
gevoeld. Jaren en jaren was het vroeger zoo deftig-stille huis vol krakeel geweest
om de Zuidelijke broeders. Jarenlang, al ging het onder protest van onze zijde, had
men geduld dat de vorst óók het Zuiden den paplepel in den mond stak. Jaar na
jaar had men te doen gehad met onbegrepen felheid in een strijd om idealen, die
niet de onze waren. Nu eens had men het hier, dan daarin gezocht. En toen men
blijde meende te mogen zijn om het vooruitzicht, weer ‘onder elkaar’ te zullen zijn,
toen zouden wij onze rust nog moeten koopen, koopen voor grof geld. Hoe dit ter
wereld bestaan kon: men wist het niet. Maar het instinct van het zelfbehoud stelde
zich te weer, dadelijk en actief.
De ‘Tiendaagsche Veldtocht’ met haar onbetwist succes gaf echter méér
zelfbewustzijn dan voor zelfbehoud noodig was: zij leidde tot zelfoverschatting. Zoo
iets, dan had de wijze waarop Engeland en Frankrijk aan beide partijen den
wapenstilstand oplegden, moeten leeren, dat ondanks alle victorie, de strijd was en
bleef een strijd in de kinderkamer.
Nederland bleef het ‘stoute’ kind, dat niet wilde toegeven, en dus werd: het kind
van rekening. Het weigeren zich neer te leggen bij de nieuwe voorstellen van
scheiding; het beleg van Antwerpen, het embargo op onze schepen gelegd: dit
waren de onvermijdelijke gevolgen van koppige zelfoverschatting, en op haar beurt
was deze oorzaak van de mokkende
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stemming tegen het onbegrepen noodlot in de volgende tientallen jaren.
De Nederlandsche karikatuur volgde den Tiendaagschen Veldtocht met stralend
gezicht. ‘Ik laat mij in geen kluisters slaan...’: wie anders zou dit brullen kunnen dan
de Hollandsche Leeuw, die België, Frankrijk en Engeland tezamen onder zijn klauw
verpletterde? ‘Waar regtvaardige politiek regeerd, Moed en Beleid het leger aanvoerd,
kunnen alle listen niets uitregten, en geduld doed alle uwe plannen mislukken’: wie
anders dan de Nederlandsche Maagd, - ook al heeft zij verwantschap aan de
water-en-vuurvrouw, die ‘mangeld’ met een d, - kan en mag zoo triomfante verwijten
slingeren in het aangezicht van Brit en Franzoos en Belg tezaam? ‘Ze is lekker,
vraag het maar aan die Heeren, ze hebben geproeft!’: wie anders dan de
veelgesmade, maar eerlijktrouwe ‘Kaasboer’ mag dit zelfbewust antwoorden op de
vraag ‘of de kaas smaakt?’

1832. SPOTPRENT OP DE DOOR TALLEYRAND EN HET MINISTERIE GRAY-PALMERSTON GEVOERDE
POLITIEK TEN OPZICHTE VAN HOLLAND (MULLER 6846).

Stralend en smalend is de Hollandsche spotprent tijdens den Tiendaagschen
Veldtocht. Smalen op de lafhartigheid van den overwonnen vijand, is een
geusurpeerd recht van den overwinnaar. Holland heeft daar ruim gebruik van
gemaakt; en al deed men het niet geheel terecht, men deed het geestig; en dat
vergoedt veel. Onder de prenten, die dit thema behandelen is onder anderen een
aardig ‘Projet de l'ordre de Leopold’. Een hazenkopje, hangend aan de Belgische
kleuren; op de keerzijde een bisschopsmijter en een Jacobijnenmuts, waarboven
een domper.
Geen prent, maar een tekst alleen, vertoont het brevet van verheffing in de ‘Ordre
du Lièvre’, beginnend:
‘Nous, Sans-courage I, Roi des Peureux, Archiduc des Poltrons, etc., etc.
A tous ceux qui les présentes verront, salut, securité.
Usant des Pouvoirs à nous donnés par nôtre bonne mère la Pâleur, fllle de la Peur
&c....’
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Het stuk eindigt met de onderteekening van den ‘Secrétaire Général Lafuite’, en
den ‘Ministre des Trembleurs Sauve Qui Peut’. Het aangehechte lakstempel vertoont
een voor een granaat vluchtenden haas.
Wat zegt hiervan ‘de Maagd van België in Katzwijm’? Het plaatje waar zij spreekt
is een pendant van de bovengenoemde ‘Hollandsche Maagd’. ‘O! onvergetelijke
schande. 4 tegen 2 in getal, altoos hebben wij gedreigd met oorlog, zelfs aan geheel
Europa. Nu het er op aan komt noch moet of veerkragt om Holland 4 dagen
tegenstand. Ellendig voorspel van ons nieuw Koninkrijk’. Zóó dacht vol leedvermaak
de Hollandsche
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spotprent, genietend in het victorieuse wraakbedrijf.
***
‘Doch Frankrijk's haan leent hulp
Aan Brabant's zwijnenwulp
De Leeuw die d'ever zoekt,
Door 't vliegend ras verkloekt
Keert brullend naar zijn tuin,
En schudt de fiere kruin’.

Aldus herdacht de dichter P. Camper Frankrijks interventie. Inderdaad, den fieren
kruin schuddend trad de Leeuw huiswaarts, en het Nederlandsche volk legde den
prikkelenden distel ter zijde om den lauwer te drukken op het hoofd der
landverdedigers. Weinig goede karikaturen, en veel slechte verzen verschenen in
den tijd van stilstand tijdens de door het Londensch Congres opnieuw geopende
onderhandelingen.
Onder de goede karikaturen neemt de, in het midden van 1831 verschenen prent
van P.G.C. POELMAN, onbetwist de eerste plaats in: ‘Les protecteurs désinteressés’
noemt deze den, de Belgische hazen zoo welgezinde Engelschen luipaard en
Franschen jachthond. Inderdaad is dit een van de zéér weinige platen, die aanspraak
maken kunnen op artistieke afwerking. Uiterst gevoelig is het bijzonder
beestenkarakter weergegeven in het beschermde haasje, terwijl het heele hazenleger
op den achtergrond nog even gelukkig herinnert aan de glorierijke dagen van
Augustus.
Maar ook de schoone dagen van Augustus gingen voorbij. Opnieuw had Holland
op te tornen tegen de diplomatie van drie konkelende staten: en zijn onmacht bleek
om te keeren, waartegen het zich niet kon verweeren. Ook in de karikatuur.
Enkele zwakke prentjes tijdens het beleg van Antwerpen; een laatste
hartstochtelijke spotprent tegen het drietal Talleyrand-Gray-Palmerston... en de
Hollandsche karikatuur trok zich, als het land zelf, wrevelig en moedeloos terug.
Holland was òp. Zelfs over de feesten ter eere der terugkeerende schutterijen en
vrijwilligerscorpsen, gleed de schaduw van gebroken maar niet opgegeven
zelfoverschatting. De zelfkoestering van den hypochonder hult zich om Nederland,
en in een hysterisch patriotisme van kleine machteloosheid, ging het zonder hoop
de toekomst tegemoet.
In deze tijden ontstond het levensmoede vers, dat aldus van nationale
zelfvernietiging zingen kon:
‘Maar moest hier 't regt, verguisd, bezwijken,
Voor overmagt zwicht trouw en moed,
Dan heeft 't moeras nog dam en dijken,
En grens en land een zilten vloed
Dan moog' het tot zijn oorsprong keeren
En aan Euroop, het regt doen leeren:
Maar in dat albeslissend lot
Zal Neerland, om zijn regt te staven,
Zijn' vijand meê in 't slijk begraven,
En dan gewroken zijn voor God!’
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Herfstbleekheid
door Jan Walch.
Hier sta ik hoog en stil in koelend windgebeef....
de weiden zijn ter zij, en Hollands groene dijken....
ik voel de wereld vaag en vager van mij wijken....
hoe vreemd en los van u weet ik nu dat ik zweef....
een wankle bleeke vlam, bezwijkend in het strijken
van onvermoeiden wind,... veeg, schemerig geleef....
vage melancholie is alles wat mij bleef....
o, mocht de wind mijn ziel verwaaie' in andre rijken!
verwaaien tot de rust van onbewust te wezen,
te deinen op den wind die strookt door al den tijd....
gedwee door 't wijde ruim van bleeke oneindigheid....
Ik wil nu rustig zijn, en wachten zonder vreezen
tot los ik worden ga van 't droevig-dwaas gepeins
dat leven heet... en ijl in eeuwigheden deins.

Nov. '06.
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Pastorale
door Frits Hopman.
‘Gisteren had in onze gemeente weer een droevig automobile ongeluk plaats. Een
wielrijder uit de richting van Arnhem komende, geraakte door een nog onverklaarde
oorzaak, in den Rhedenschen Enk onder een auto, die van den tegenovergestelden
kant kwam aanrijden. Deerlijk verminkt werd de ongelukkige in een der nabijzijnde
villa's ingedragen; doch toen dokter van Oyen Twisk, was gehaald, kon hij slechts
den dood constateeren. Voorzeker zullen onze lezers zich met ons afvragen, wanneer
de tijd zal aanbreken, dat het verantwoordelijkheidsgevoel.... etc. etc.’
Dat was wat ‘de Steegsche Nieuwspost’ er van maakte en het leek den ooggetuige
onbevredigend, stylistisch zoowel als metaphysisch. Aanvaardt zijn lezing van het
voorval.
Neemt het dramatisch: het decor eerst. Een lange, breede beukenlaan. Dat is de
Zutphensche straatweg tusschen Velp en de Steeg. Sterk en recht stuwen de gave
boomstammen van blauwgrijs omhoog en werken zich kronkelend in de dichte
looverhagen van zwaar bruin groen. Zuidwaarts een snoer villa's. Noordwaarts hoog
op een heuvel een blinkend landhuis met kolommengalerij en kleurige bloemperken.
Links en rechts daarvan daalt een lommerrijke laan van oude kastanjes naar den
straatweg; die begrenzen een uitgestrekten zachtglooienden driehoek - een
ontzaggelijken lap weiland vol witte bloemplokken. Achter het landhuis, de wijde
hei, mijlen en mijlen diep tot de Zuiderzee. Achter de villa's, de akkers reikend tot
de Westfaalsche heuvelen. En boven alles de blauwe, ijle hemel, aan alle zijden
reikend in de eeuwigheid. Dat is mijn decor, mijn grootsch decor: een plekje van de
aarde, vergeten wentelend in de zonnenbespikkelde Kolk.
Laat er thans leven komen in het landschap. Wind waait. De groote witte wolken
drijven boven langs de boomtoppen. Het loof schudt en ritselt. De kastanjelanen
zijn bezield met onstandvaste zonlichtplekken. De bloemen in de wei wiegen op
hun stengels.
En er zijn dieren. Koeien staan log droomerig op de grashelling, onbeheerscht
stampend met de korte houten pooten, of loopen - ongemakkelijke zakken vleesch
om stroeve, zware botten - met klapperende ooren en slungelig zwabberenden
staart. Een prachtige isabella met krijtwitte sikkelhorens gooit telkens woest den
kop om naar de pijnigende vliegen. Een jonge roodbonte half in schaduw en half
uit, ligt met malende kaken te herkauwen. De kippen scharrelen overal; het plompe
lijf schokt moeizaam achter den bewegelijken, vooruitstrevenden kop. Ze krabben
vluchtig-nerveus in den grond en neigen daarbij als dames die een oud-modische
dienaresse maken. Een jong wit haantje oefent de schorre stem: ukke rúweku en
een oude antwoordt van uit het verborgene: kukere kúwe, nadrukkelijk als een
meester, die een latijnsch accent verbetert. Ook zijn er vogels en insecten en terwille
van de romantiek houden we den vlinder van Victor Hugo bij de hand voor
contrastwerking. De toeschouwer zit half-aandachtig een boek te lezen en een pijp
te rooken onder een veranda begroeid met clematis en crimson rambler,
waartusschen de zon speelt. Wetend wat komen zal, heb ik hem daar neergezet,
van het gevaar gescheiden door een withouten hek en een reep gazon met randen
van Oost-Indische kers. Hij bereidt zich voor in onwetendheid; bereidt zich voor om
te zien en op den bepaalden tijd in te grijpen, naar mijn wil.
Hij zag de figuranten komen - de menschen-stoffeering van een Zondagnamiddag
in Augustus. Een bezadigde boer met zwart zijden pet scheef op zijn mahoniehouten
kop wandelde op een grashalm kauwend - een ontbladerd takje in de hoornige hand
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- naast zijn vrouw in oranje palmdoek en geldersche kornet. Hun tegemoet fietsen
een sergeant en een meisje wier neteldoeksche mouwen om de armen tril-wapperden
in haar vaart. Daarop trok, achteruitleunend en stroef stappend een sliert
dorpsmeisjes voorbij, arm in arm, de lijfjes plankig in stijve hooge corsetten,
overtrokken met kleurige jurken. Gevolgd door
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een vrouw met een witte floddermuts en ongerept bont boezelaar achter een sportkar
met dauwwurm kind. Een tentwagen naderde met Zondags-toeristen - een
corpulente, verniste spekslager achter een wonderbaar gesneden meerschuim
sigarenpijp; zijn zwart satijnen gade en twee bloedarme opgeschikte kinderen op
het achterbankje.
Toen zette de stoomtram uit Dieren (en als die terugkeert is het Oogenblik) een
pronkgezelschap neer van dames en heeren in wit sportflanel van onvergelijkelijk
zuiveren snit, Die begonnen op een tennisbaan aan den straatweg een set te spelen
en voor de afrastering stelde zich een groep boerenjongens; sommige leunend op
hun rijwielen, andere languit in het gras pruimend of rookend (een rechtop gezeten
verdiept spelend op een mond-harmonica. Phyllis in Arcadië).
Den toeschouwer impassief op de veranda, leek het een zorgvuldig ingestudeerde
vertooning voor een bioscoop-opname. Er móest eenvoudig iets gebeuren.
De stoomtram vertrok om 2.05 uit Velp en werd op de Plaats des Onheils verwacht
om 2.20. Ongeveer terzelfder tijd vertrok de auto uit Dieren. De fietsrijder was al
lang onderweg en reed naar zijn dood. De janplezier was van ‘het Wapen van
Athlone’ weggereden. De keeshond, eindelijk, lag nog aan de ketting op ‘Valkenhof’
en zou pas over een kwartier worden losgemaakt. Alles was dus precies zoo
ingericht, dat elk der onbewuste spelers zich met de eigen snelheid voortbewegend
op het voorgeschreven tijdstip op de bepaalde plaats zouden samentreffen, als
legerafdeelingen bij een belangrijke strategische beweging. Elk had zijn opdracht,
elk mensch, elk voorwerp, elke atoom zijn blinde noodlots-bestemming en de lange
schakeling van daad op daad, terugreikend door den mist der eeuwen in den nacht
van rauwe, amorphe tijd vond hier een eind; een eind waar een nieuwe reeks begon,
die strekt tot voorbij den wereldbrand tot aan de lichtpoorten van den nieuwen dag.
Aan het einde van de laan kwam de stoomtram aan. De tijd was bijna verstreken.
De wagens wiegelden zacht, bij het rythmisch rollen over de railsverbindingen. De
reizigers in de open wagen grijnsden en fronsden tegen het wervelend stof en den
neerslaanden rook. Met de handen aan de hoedranden en wapperende linten en
bloezes zaten ze, een heele tramlading vol en zagen bewonderend naar de golvende
rog op de heuvels en naijverig naar elkaars toiletten. En met hen wentelde de
ontzaggelijke aarde, meedoogenloos. De zandlooper was bijne leeg.
Toen ging Eefje naar het hondehok en maakte Sjoep, den keeshond los, die onder
kerktijd natuurlijk vast had gelegen en na de koffie vergeten was. Sjoep was erg blij
over zijn herwonnen vrijheid. Hij draaide eerst verscheiden malen luid blaffend om
zijn staart en schoot toen den straatweg op, waar hij den kleinen jongen van
Kraaienbrink omver liep en toen achter den Fietser aanvloog. Hij was trouwens voor
dat doel als een armzalig puppy uit München gekomen, had de hondenziekte
doorstaan en was ontsnapt aan sneltreinen en de geweren van jachtopzieners, die
hart hebben voor hun wild.
Heel in de verte werd een klein donker rechthoekje zichtbaar in een blinkend
wolkje stof. Een flauw getoet werd gehoord. Dat was de auto die haar werk kwam
doen.
De auto joeg aan; van alles wat zich vrij op straat bewoog het eenige wat
doelbewust en krachtig voorwaarts streefde, als een eerzuchtig, talentvol man in
een wereld van weifelaars en zwakken. Zulk een moet vernietigen een ieder, die
niet ruim baan maakt. De fietser nu, was een droomer, een poeet. Voor hem was
er geen plaats op den grooten Heirweg. Het wereldbestel wil ons wakker,
zelfbeheerscht en krachtig.
Hij had den geheelen morgen op zijn wiel gezeten - doodstil gezeten met de ronde
handvaten van het stuur in zijn palmen. Er was niets geweest dan het zachte
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knetteren van de banden in het fijne kiezelgruis op het harde fietspad, het murmelend
ruischen van de gewrichts kogeltjes en het fladderend windschokken, zachtdreunend
in de oorschelpen. Beneden gleed de weg zachtjes onder hem. Hij was éen geworden
met zijn machine, het gestadige trappen op de pedalen niet bewuster meer, dan
het kloppen van zijn hart - zijn lichaam was uitgebreid; de beweeg-
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zenuwen schenen te reiken tot in de verste deelen van het rijwiel, dat iederen
halfbewusten wensch gehoorzaamde.
Zoo had hij gereden in zoet gepeins over de heiheuvelpaden en door de bosschen,
onbewegelijk zittend, tot zijn voortgang zweven geleek. Dieper en dieper werd de
wonderbare zegening van het uur. Vormlooze herinneringen kwamen, onbeschrijfelijk
teer en weemoedig. Een vaag hunkerend verlangen en de gewisheid, dat het geluk
voor immer verloren is.
Voor enkele dagen was hij ontkomen aan de groote, rumoerige, sombere stad
waar zijn werk was, waar hij eenzelvig en droevig leefde in een oud huisje op een
vergeten gracht. De vacantie-week was gekomen. Een machtig verlangen dreef
hem naar het open veld en een onbegrepen drang deed hem de streek zoeken,
waar hij als kind had gewoond. Hij zag weer de wijde panorama's van de heuvels
af en de open plekken in de schaduw-bosschen en de wonderbare leemafgravingen;
hij herkende den geur van de gestoofde dennenbosschen en den rook van het
plaggenvuur, dat zijn weerga in de wereld niet heeft; hij hoorde weer de wielewaal
fluiten in de beuken-toppen en het gerinkel der bellen op het paardentuig; hij genoot
van honderd vergeten vage aandoeningen, die de werkelijkheid van het gedroomde
doen verschillen. En het was goed. God, wat was het goed!
Toen kwam het boschpad uit op den straatweg, den heirweg van beschaving en
vooruitgang; de wereld hernam haar rechten met het lawaai van uitgelaten
Zondagsmenschen. Doch de fietser hoorde het niet. Hij was hoog en stil te midden
van het leven. Hij reed onbewust door tot in den Rhedenschen Enk waar het blaffen
van Sjoep hem uit zijn rêverie deed opschrikken. Hij had toen nog zestig secunden
te leven.
Het was vol op het punt. Achter hem kwam fluitend en sissend de stoomtram aan.
Bij de waarschuwing week hij van het pad naast de rails naar het midden van den
weg. Daar sjokte hem de janplezier te gemoet. Hij moest uitwijken. De hond voor
zijn voorwiel verwarde hem. De tram achter joeg hem op. Juist toen schoot de auto
van achter de janplezier, recht voor hem uit op geen drie meter afstand. Een koel,
wakker man had kunnen ontkomen, zooals de advocaat voor de Arnhemsche
rechtbank juist opmerkte. Hij had het stuur omgegooid en was tusschen de boomen
de boekweit ingereden, waar hij hoogstens zijn pols kon hebben ontwricht. De
droomer weifelde een oogwenk en was verloren. Drie en vijftig. Vier en vijftig. Hij
schrok met een woeste kramp in de zonnevlecht en diepe inademing. De perfiede
machine onder hem reed met hem weg. Zeven en vijftig. Hij sloot de oogen en
wachtte een eeuwigheid met half-apathische nieuwsgierigheid wat komen zou. Een
oogenblik van vreeselijke hoofdpijn. Zestig! En het was volbracht.
Daar is uur noch tijd. Ik zet de gebeurtenissen nog even terug als de rol van een
phonograaf en laat weer afloopen. De fietser zit nog op zijn wiel, alsof hij nog jaren
te leven had. De auto vertrekt uit Dieren, waar de familie Strengers - meneer,
mevrouw, haar zuster met juffrouw Dozy, een logée uit den Haag, - in ‘de Kroon’
geluncht had.
Op de stuurplaats zat meneer met een stofbril en gele gummi autojas, de eene
hand luchtig op de houten ring van het wiel en de andere aan den elastieken bal
van den signaalhoorn; de beide voeten, volgens voorschrift, op de pedalen. Naast
hem zat Mies Dozy, die voor het eerst in een motorwagen zat. De twee oudere
dames, door bontmantels en dichte voiles beschermd, in de tonneau.
Mies gaf, na de ervaringen van een kwartier, nadrukkelijk haar goedkeuring aan
de sport, waarmee de moeilijke vraag voor mij en alle weldenkenden voor goed is
afgedaan. Ze keek belangstellend, maar met den schroom van onkunde naar de
geheimzinnigheden achter het schutbord: naar het nette houten hokje van de bobine,
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naar het automatisch oliereservoir met de pomp, waar een kolommetje groene olie
in den verklikker werd gekarnd, naar den onstandvastigen wijzer op den
snelheidsmeter, die een bedachtzame 60 K.M. aanwees. Het was een prachtige,
wijnrood gelakte machine. Vooruit tusschen de breed welvende spatborden was de
metalen motorkap met vier fonkelende koperen lantarens aan de hoeken, waarin
het langstrekkende
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landschap een oogenblik leefde. De ongekende gewaarwording van het rennen
bracht Mies in opwinding. Het scheen haar, dat de jammerlijke beperking van de
wijdwillende menschenziel door het logge lichaam (schoon het hare een van de
rankste was) en de omringende materiewereld eenigermate was opgeheven. De
snelle verplaatsing, die de opvolgende beelden in het bewustzijn in klein bestek
samendrong was een kleine nadering tot alomtegenwoordigheid. Ze zat in vervoering
met half gesloten oogen en fladderende krullen de sterk geurende lucht te drinken,
terwijl de trage vliegen tegen haar blozende wangen bonsden als keisteentjes. Voor
haar kromp het perspectief van de Middachterlaan gestadig ineen, als de iris van
een oog. Beangstigend ingewikkelde groepen van menschen en voertuigen weken
uiteen en losten zich op bij het naderen van de auto. Toen kwamen de pensions
van de Steeg met hun geganteerde, vlottende bevolking, de breede IJssel in de
diepte achter de zware eiken, de viaduct, het gemeentehuis, station en de
Rhedensche Enk begon.
De auto joeg aan, tonend gonzend door de boomentunnel als een wesp in een
cylinder-glas. De hoorn waarschuwde de janplezier en het vrijend paartje in den
kattebak keek verschrikt om. Een moeder griste haar waggelend kind van het
fietspad. De auto sprong terzijde om uit te halen en tegelijk reed haar de fietser
recht te gemoet. Mies Dozy bracht de handen voor de oogen, maar moest door de
vingers kijken. De bestuurder drukte instinctmatig met den rechtervoet de pedaal
neer, haalde de handrem over en gooide de benzine-regulateur om, die op het
stuurwiel is aangebracht. De auto schuurde een eind voort op de dikke pneu's. Er
was het geluid van een neerkletterende fiets met ratelende spatborden - en een
knal.
De ooggetuige zat nog steeds op de veranda en verdreef in menschelijke
perversiteit de geur der rozen met zijn tabaksrook. De stoomtram gilde, de auto
loeide, de menschen in de janplezier zongen ‘hij is gaan va-ren, zoo ver van hier’
begeleid door een spasmodische harmonica, Sjoep blafte, de fietser belde. Er klonk
op eens verward geroep en gegil. Een juffrouw op het tennisveld liet haar racket
vallen en hield de armen omhoog (zoodat de partij op thirty-love kwam). Toen was
er een seconde stilte: de tram, het rijtuig, de auto stopten en de menschen bleven
roerloos in groteske houdingen als op momentfoto's. De val volgde onmiddellijk en
het schot van de barstende fietsband; toen verwarde geluiden van toeloopende
menschen.
De toeschouwer had het ongeluk nauwkeurig gezien en het had de gelijkmatigheid
van zijn bloedsomloop verstoord. Zijn eerste aandrang was om te vluchten want
vreemde, ongewettigde angst werkte machtig in hem. Maar hij verbeterde zich
dadelijk, zooals een gedisciplineerd mensch dat doet. Hij stond op en liep naar het
hek toe, beraden om ook het verschrikkelijke in het leven rustig, grootoogig aan te
zien.
‘Draag hem hier maar in’, zei hij.
Mannen tilden het lichaam op. Het leek een pop met een slap lijf en verdraaide,
starre armen en beenen van bezemstelen, zooals kinderen maken voor een
sinterklaas surprise. Maar het was een gruwelijk gezicht, want schedel en kleeren
waren vol van wat daar in de boomenschaduw traag-vloeiende koolteer leek. Toen
traden de dragers binnen het witte hek en de zon vond de koolteer en ontstak die
tot granaat-roode tressen en klodders gestold bloed. (Nu is het tijd voor het witte
vlindertje om even langs te fladderen). Zoo kwam het nader langs het effen grintpad,
een lugubere stoet. Voorop schichtig omkijkende kinders, dan de gezeulde doode
met knikwaggelenden kop, verwilderd haar en gescheurde, zandbemorste kleeren,
de bestuurder van den auto en eindelijk een stroom van omstanders, nieuwsgierig,
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dringerig, maar zonder uitzondering een heilzaam octaaf lager gestemd dan
gewoonlijk. En steeds meer mannen en vrouwen liepen toe, soldaten, meiden,
kinderen, over gazons en door bloembedden, waar eenige minuten te voren het
zonlicht onschendbaar leek.
Doch het verwonderde den getuige niet. Vlak na het ongeluk leek het voorval
eeuwen oud. Het was als ware dit alles al meer gebeurd, zoo vaak, tot vervelens
toe. Ook in de zonnige kamer, het stille, zwarte ding op
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de blauwe sofa omringd door de eerbiedig zwijgende menigte, de fantastisch
misvormde fiets fel-glinsterend op het gras buiten, de dokter die stoffig en bezweet
kwam binnenloopen, het was geheel volgens een vastgesteld programma - een wat
erg realistisch tooneelspel van een afgezaagd motief.
De jonge man ging naar buiten. Zijn rol was afgespeeld. Niemand had hem verder
noodig. Zijn beenen waren wat beverig en zijn gehemelte wat droog. Hij ging
tusschen de kamperfoelie zitten achter tegen het huis. Daar stak hij zijn pijp weer
aan en rookte met heftigheid. Achter dien muur, waar tegen hij leunde, deed de
dokter zijn werk. Van Rheden woei een scheut fanfare muziek over, bestippeld met
slagen op de turksche trom.
Hij dacht over het mysterie van den plotselingen dood en over andere diepe
vragen, waarvoor geen tijd is in het leven, dat ons doet voortspoeden van taak tot
taak, door lagere, middelbare, hooge school tot de baantjes den gevaarlijken
wetenshonger hebben gestild zooals dat welmeenend is beschikt.
‘Die weet nou’ dacht hij ‘die is verlost van de wereld met zijn waan, de storende
daad, de troebelende hartstochten. Die ontwaakt niet weer tot een nieuwen
moeizamen kleurloozen dag; die...’
Toen kwam de dokter in een atmosfeer van lysol met opgestroopte hemdsmouwen
bezig zijn handen af te drogen.
‘Zit je daar kerel’ zei hij ‘ik heb je overal loopen zoeken. Ik wou je vragen of je
vanmiddag bij ons komt eten. Ik ben vandaag jarig, moet je weten. Geen excuses!
Ik vergeet die dingen altijd zelf. Die vènt? Zoo dood als een pier! God die komt al
haast weerom. Hersenfractuur, borstkas ingedrukt en nog een hoop andere dingen.
Die knul van de auto zal hem laten weghalen. Een akkevietje voor jou om die
smeerboel in huis te krijgen. Nou maar je komt! Afgesproken. Suprème de Poulets
à l'Archiduc, Rôti de Perdreaux. Ik laat de heele zaak uit Arnhem komen. Adio.’
Deze laatste particuliere aangelegenheden kon de reporter niet weten, maar ik
geef ze terwille van den landelijken eenvoud en rust die er uit spreekt, zooals
trouwens uit dit geheele verhaal, dat ik op draag aan al mijn oud-onderwijzers,
-leeraars en examinatoren, die ik nooit met een opstel over ‘een ongeluk’ heb kunnen
voldoen.

Toewijding
door Frans Hulleman.
(Slot.)
VIII.
Na dien avond spraken zij elkander dikwijls. Agnes vond het nu niet meer vreemd
of opdringerig als hij haar, na de schooluren, tegemoet kwam, vaak naar huis
vergezelde, soms eene kleine omwandeling met haar maakte. Zij was weêr eens
naar huis geweest; dien dag herhaaldelijk van plan aan moeder alles te vertellen,
maar van het eene zwijgen geraakte zij in het andere en toen moeder 's avonds
vroeg of zij alleen naar den schouwburg was geweest, loog ze: ja, alleen. Later zoû
ze alles ophelderen. Ook was zij bij haar zuster geweest, begeerig te weten, wat
die meer wist van dokter Van Steenderen dan moeder destijds en Frits onlangs van
hem vertelden, maar Jeanne wist 't niet, zei ze, trouwens wat kon dat haar, - Agnes,
- schelen, wat die vader van Frits van Steenderen voor 'n man was! Als 't Fritszelf
betrof, zou Jeanne het best kunnen bebegrijpen, maar de vader! Zij, - Jeanne, vond Frits 'n heel knap man. Niet van uiterlijk. Maar z'n kennis. 't Was 'n knappe
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bol. Hij had veel kans postdirecteur te worden in... kom, hoe heette die plaats in
Overijssel?
Wáár, nieuwsgierigde Agnes; want de plaatsnaam had Frits geheimzinnig
verzwegen.
En Jeanne noemde, secuur wetend, den naam van de plaats.
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Zóó. Is 't al zeker dat-i daar heen gaat?
Het was zoo goed als zeker, bepaalde de ander.
Zoo. Dat is 'n mooie promotie voor 'm. En verder had Agnes gezwegen. In
Amsterdam teruggekeerd, vernam ze van Frits dat zijn kans op overplaatsing was
vervallen en hij mocht den plaatsnaam nu wel vertellen. Het was een geheel andere
naam dan den door haar zuster genoemde. Nu en dan stond zwager Herman, dicht
bij school, te wachten en als Agnes hem dan zag staan en tegemoet-komen, vreesde
ze, eensklaps in de verte, Frits te zullen zien, maar dat was gelukkig nog niet
gebeurd. Want dan zoû moeder, achter haar, - Agnes, - om, misschien iets te weten
komen en dit zou haar vreeselijk grieven. Dat ze dan toch ook gezwegen had! Het
kwelde haar meer en meer. En ze zoû de volgende keer, thuis, alles vertellen. Maar
als ze dan weêr voor de feitelijke biecht stond, wraakte de leugen in haar herinnering
op, dat ze gezegd had, alléén naar den schouwburg te zijn geweest, en zij zweeg.
Geleek zij niet op het zwakke bleeke knaapje in haar klas, in wiens bank destijds
gemeene woorden waren ingekorven en die ook zoo ontzettend jokken kon? Mocht
men iemand wel op fouten wijzen, die men zelf beging? Zij vond van niet. En dit gaf
een knak aan de kracht van haar zedelijke opvoedkunde. Want als zij in het
schoollokaal stond en een kind berispte, dat beuzelend en aarzelend jokte, dan
waren haar gedachten dwalende en zoekende, dan vonden haar oogen in het
wolkenwitte luchtstuk, in de hoogte, achter de tuimelruiten, als groot geschreven
staan: ‘Gij zult niet liegen!’
Van Steenderen vond zulke gedachten dwaas, overdreven. Als alle menschen
niet anders logen, dan op de wijze zooals Agnes had gedaan, dan was de wereld
nòg 'n paradijs in vergelijking met de tegenwoordige, oordeelde hij, zijn sigaar met
een fraai ivoren zakschaartje afpuntend. Die wroeging, die wroeging! C'était pire
que le mal! En hij gaf haar eene duidelijke uiteenzetting van het verschil - waarnaar
ze onlangs gevraagd had - tusschen een Hughestoestel en een Saundertoestel,
vertelde dat de Saundertoestellen soms slecht werkten op het gehoor, en dat de
Morse-toestellen wel telegraafkramp veroorzaakten, een soort beroepsziekte, die
ongeveer gelijk stond met schrijfkramp bij de klerken. Zij luisterde dan, vergeleek
hem met deze en gene in haar naaste omgeving en vond hem knapper dan knap.
Hij wist àlles. Vroeg ze hem: Frits, wat is teleologie? Dan antwoordde hij: teleologie
is... En je wist 't. Vroeg ze hem: ‘Frits, kun jij me ook vertellen, wat een “knijpbriefjen”
eigenlijk beteekent?’ dan nam Frits een blaadje papier, pliëerde dat tot een smalle
platte reep, vouwde dit vlechtend in elkander, tot een knus gezellig vierkantje en
toonde haar dan dat. Zóó was 'n ‘knijpbriefjen’. Compris? En zat ze, door de vertaling
van een moeilijk Fransch woord in het Hollandsch, in de klem, dan wist hij haar altijd
uit de moeilijkheden te helpen. Bij zwager Herman klopte ze meestal tevergeefs!
Dat weet ik niet, zei die ronduit; ik moet even één van m'n kippen 'n roetpil laten
slikken want die heeft, met je verlof, zusje, 't snot! Maar vraag 't aan je bovenmeester.
Die kan 't weten. En hij ging naar de zieke kip. Agnes noemde hem dan: ‘de zalige
onwetende!’
Op een morgen, toen het zonlicht in Agnes' kamer binnentuimelde, trad zij naar
voren en stond midden in dien blonden schijn, zoodat heur haar met die fijn-stuivende
goudstofjes als overpoeierd werd en haar gelaat, als in een gulden damp, neêrtuurde
op een tusschen de fijn-sterke vingeren vastgehouden blad papier, dat waaiend
boogde.
Zij las. Op het papierblad stonden de opgaven van het examen ter verkrijging van
de hoofdacte. Dien Sanders had aan dat examen deelgenomen; zij, Agnes, niet.
Misschien in het volgend jaar, was haar uitstel. Zij las de opgave der titels, uit welke
eene keuze moest worden gedaan voor het maken van een nederlandsch opstel.
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‘De zee - een beeld van het leven’... ‘eene drokke straat - een wereld in het klein’...
‘Rust-Roest’... onder dit laatste opschrift had Dien Sanders een opstel geschreven.
Dien had haar verteld, dat men er zulke prachtige voorbeelden van in de
nederlandsche historie vond. Niet waar? Nederland in de gouden eeuw! Was
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er beter voorbeeld denkbaar? Met als terugslag op dien bloei van handel, kunsten
en wetenschappen, de flauwe beteekenislooze achttiende eeuw, toen de hollanders
gingen rusten en... roesten! Vond Agnes dat niet een puik voorbeeld? En weet-je
wat ze ook als voorbeeld had aangehaald? De tegenwoordige liberale staatspartij;
die rustte óók èn... roestte! Maar, daartegenover, de dunne maar sappige twijg van
het groeiend socialisme, dat steeds nieuwe loten kreeg en éénmaal het heerlijkst
ooft in den schoot der arbeiders zoû werpen. Vond Agnes ook dàt niet een prachtig
voorbeeld? En meteen een steek op de liberalen, die in de examencommissie zitten,
begrijp je wel Agnes? Hoe durf je zoo iets te doen, had Agnes hoofdschuddend
gezegd. Toen bekende de ander. Ze had 't niet gedaan. Ze had 't wìllen doen, begrijp
je wel; maar ze had 't niet gedaan! Kind, verzekerde ze Agnes, ik was gezakt als
een kei! Nee-hoor. Maar 't zoû toch 'n goeie steek op die suffe liberalen zijn geweest,
niet? Ja, dat wel. En Agnes dacht aan de ‘driekantige’ van een aanspreker.
Agnes las. Maar haar gedachten dwaalden af. Dit geschiedde in den laatsten tijd
herhaaldelijk, zij betrapte en berispte dan wel zich-zelf, maar morgen gebeurde
hetzelfde. Elken dag weêr. Als ze hem zag en sprak, onverwacht, was ze blij. Als
ze, na afspraak, hem ontmoette, was het goed. Er was wel veel veranderd. Niet
lang geleden, vóór dat ze met hem naar den schouwburg was geweest, stond zij,
meende ze, stevig op een hoogte, was hij beneden, zag hij tot haar op. Nu was dit
omgekeerd. Zij gevoelde zich minder ferm, als hij bij haar was, en keek naar hèm.
Hij had haar gesproken van eene officieele verloving, zoo spoedig mogelijk; en zij
vond het goed. Hij had geschertst met een kwasi zeer-vormelijke komst bij haar
moeder en kwasi-gewichtig aanzoek om haar hand èn... zij had geglimlacht.
Dien morgen ging hij haar huis voorbij en haar dwalende gedachten vonden hèm.
Zij opende de balcondeuren en heur haren waaiden in het zonlicht op. Glimlachen
en wuiven, dat stond haar goed! Toen klemde zij de handen om de ronde
balconhekstang en luisterde naar wat hij riep. Of ze meêging? Zij moest nog ontbijten.
Woû hij wachten? Niet? Het duurde niet lang. Tóch niet wachten? Dan moest hij
maar schellen en boven komen.
En hij kwam boven en binnen, zei: ‘goeiemôge!’ Zij stond bij de balcondeuren,
zag hem naderen, knikte hem toe, zei, veel zachter dan hij het had gezegd, óók:
‘goeiemôge.’ En zij wachtte. Hij keek de kamer om en om, als een verbaasde. Zij
wàchtte. Hij bleef kijken en het suikerwitte landschapje had zijn aandacht. Maar gaf
hij haar dan niet eens, als-i binnenkwam, een z.... Zij durfde het woord compleet-uit
niet denken. Er was wel veel veranderd. Toen kwam hij uit. 't Is mij gewoon-weg 'n
raadsel... dat jij tevreden bent... met zoo'n desolate kamer....
Frits, verzocht zij zacht en vriendelijk, denk er aan, de menschen kunnen hier
achter alles verstaan.
Ze weten hier toch de beteekenis niet van ‘desolaat.’
Oui, c'est possible. Mais de temps en temps ils écoutent à la porte, j'en suis sûre.
En hij overtroefde: qui écoute à la porte entend souvent sa propre condamnation.
Zij glimlachte. Hij had weêr gelijk. Het was volkomen waar. Zij wist hèm, ferm en
stevig, in de hoogte en zag zich-zelf, beneden, klein, zwak. Toen vroeg ze, of hij
aanstaanden Zondag naar Alkmaar ging of den volgenden. Want moeder moet het
nu weten, dacht Agnes erbij. De volgende, antwoordde van Steenderen. En zij
zweeg, ging zitten voor het ontbijt. De volgende. Het was goed.
Van Steenderen deed grappig, stond met een gekokerde hand voor één oog,
terwijl hij de lidjes van het andere samenkrimpte, het sneeuwlandschapje bespiedend.
Hoeveel graden Celsius zoû 't daar wel zijn, grapte hij, onder het kokerend handje
door. En hij deed huiverend met zijne ledematen en Agnes zag zijne blauwe
broekspijpen rilleren door de ingebeelde koû. En zij glimlachte.
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Ook hij ging zitten en het lage met rood fluweel bekleede zitstoeltje kraakte alarm.
En zij lachte, omdat hij zoo'n komiek-angstig ge-
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zicht trok. Van het dicht bij hem zijnde tafelblad pakte hij de examenopgavenlijst,
verzon spottende grapjes. Was er heerlijker opgave denkbaar dan: ‘De zee, - een
beeld van 't leven?’ Neen. Hij, - van Steenderen, - zoû ervan kunnen schrijven. De
zee, woelig, onstuimig... hij maakte met zijne hand door de lucht eene woelige
golvende beweging... het leven, óók woelig, óók onstuimig. De zee vlák, rustig, maar
diep... het leven soms ook vlak, rustig, maar diep. Dan... Hij wroette in zijn geestig
beeldend brein, zòcht.
Je weet niet meer, je weet niet meer, zong Agnes, als een vroolijk kind. Wist hij
niet meer? Dán... het zeewater bevatte veel zoutgehalte... elk druppeltje uit de zee
bevatte zoutgehalte... zoo was het ook met de menschelijke karakters. In de ééne
menschenziel was meer zoutgehalte dan in de andere....
Aárdig, prees Agnes, héel aardig! En ze spoorde hem aan, tot het zoeken van
andere overeenkomsten, poefte van het lachen als hij een onmogelijke, koddige
vergelijking vond en een diepzinnig ijselijk geleerd gezicht er bij zette.
Op straat, bracht hij haar tot dicht bij school en spoedig stonden zij midden in een
groep tierende en plezierende kinderen. Zij trokken haar aan de rok en éen durvende
bengel trok van Steenderen aan z'n blauw jasje. Die keek zeer boos om. Innerlijk
stond Agnes te genieten. Daar werd-i boos om! En zij dacht aan één van z'n eerste
brieven, waarin hij haar schreef van de arme kleinen, die dagelijks onder haar hoede
waren, herinnerde zich ook hun gesprek bij ‘Rust in Vrede’ en zijn gezegde:
‘arbeiderskinderen hebben voor mij zoo weinig aantrekkelijks!’ Zij bespiedde hem,
nu, in z'n doen tegenover de kinderen, die tot haar opbabbelden; elk een doeltreffend
antwoord gevend of twee kibbelende kleuters toesprekend en vermanend, dat ze
niet moesten kibbelen, waarom? Vertel 't maar aan mij, waarom?
Omdat hij, nikte de een naar den ander, zeit, dat mijn fáder 'n flesschetrekker is.
Dat liegt-i.
Agnes schrikte even door het laatste rake woord. Maar herkreeg haar kracht,
vermaande den ander: ‘dat mag je niet zeggen, dat is heel leelijk wat je daar zegt.’
Och juvvrouw, s'n fáder ìs 'n flesschentrekker, hield de ander koppig vol. Hìj liegt.
....'t Is niet waar, hoor juvvrouw, traanhuilde bijna de een, m'n fáder is op 't
flesschefabriek....
Nou, hoort u 't nou, juvvrouw, nou seit-i 't sèllef... z'n fáder stáat sóó.... En de
kleine kleuter, die 't wèl wist, scheefde zijne schouders en maakte met het
krom-buigende rechter armpje op en neêre bewegingen, als was hij ijverig met een
fietspomp bezig... dàt was ‘flesschentrekken’ en dát deed zíjn vader. Dus.... Waarna
de ander weêr wist, dat ‘flesschentrekkers’ ‘schooiers’ waren, Agnes moeite deed
de verwarring kalm te ontknoopen en de postcommies gelegenheid had, op dit
‘grauwe goedje’ neêr te kijken, zwijgzaam, als in studie. Hij ging toen zachtjes-aan
naar z'n kantoor, want hij had tegen tien uur dienst. Dag Agnes. Dag Frits.
Het was een Woensdagmiddag toen zij samen eene wandeling maakten en in
de buurt van het Suasso-museum kwamen. Agnes opperde een plan, het
schilderijen-museum eens van binnen te bezichtigen, zij was er slechts één keer
geweest, ruim een jaar geleden. Van Steenderen maakte eerst bezwaren. Hij had
haar herhaaldelijk gevraagd bij hem thuis, in de Johannes Verhulststraat een kopje
thee te komen drinken, maar eerst had Agnes bedankt, toen uitgesteld en thans...
zij wilde zoo gaarne met hem enkele van die moderne schilderijen zien! Eh bien,
dan schilderijen zien. In de museum-zalen zette hij spoed achter de bezichtiging.
Nauwelijks stond Agnes voor een schilderij rustig te kijken, of hij wees naar een
landschap, dat veel beter geschilderd was. Probeerde zij voor het veel beter
geschilderde landschap den indruk der natuur-wedergave in haar eigen oogen te
verkrijgen, dan wees van Steenderen een ander, een portret, noemde den naam
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van den schilder. Hij was een goede gids, kende de meeste stukken, noemde vlijtig
namen. Maar hij was een gids, die haast had, liep gestaâg vóór Agnes uit en aan
het einde
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van de eerste zaal, alvorens die te verlaten en de tweede binnen te stappen,
gebaarde hij rechts, aanwijzend, noemde den naam van den schilder, gebaarde
onmiddellijk links, aanwijzend: Israëls. En hij stapte de tweede zaal binnen.
Dat was 'n spelletje, vond Agnes, en in de andere zaal ging zij, onverwijld, op een
kussenbank zitten, hoek-elleboogde haar armen, stuttend op de knieën, drukte haar
handen, als een stormband, om wangen en kin; bleef zóó dood-stil zien naar een
schilderij, die een stadsgracht voorstelde, waarin enkele besneeuwde ijsschotsen
lagen om een schip dat op den romp hier en daar vuilsneeuwig was bevlekt. De
huizen met kleine ruitjes, dompige kelders, vale stoepen, grauw gevelden in het
drensende namiddaglicht, en in een steegje dampte de grijze mist naar den witten
hemel.
Zóó kende Agnes enkele grachten. Zóó had zij die wel gezien, komend uit school,
ná vier uur. Wat was het triestige er goed van weêrgegeven, vond ze. En ook het
water.... Zóó was het water in de grachten, zoo groezelig, zoo groenig, zoo vies...
en de huizen, die gevels, óók goed, héél goed, uitstekend... hoe heette die schilder?
En van Steenderen noemde den naam. Noemde ook den naam van de gracht.
Dat was een goed schilderij. Jazeker. Er zat fijne stemming in dat ding. En hij
ovaalde, op eenige centimeters afstand van het schilderij, met zijn wijsvinger, een
stuk van den scheepsromp aan, prees dat stuk als ‘supérieur.’ Het kan zijn dacht
de ander. Ik heb nog niet veel schilderijen gezien. Zij stond op en stapte verder.
Weêr buiten het museum vertelde hij, van zijn horloge afkijkend, dat het pas drie
uur was. En hij had een uitstekend plannetje. Het was pas drie uur. Ze waren heel
dicht bij zìjn huis. Nu zouden ze daar... 'n kopje thee gaan drinken. En hij wees, ter
hoogte van zijn neus, met oppe wijsvinger naar den blauwen hemel.
Agnes verzette zich tegen dat plan. Want al had zij vaak gedacht, hoè zoû hij
daar wel wonen... hoe waren die eigen-meubelen en welke smaakvolle versiering
hing er aan de wanden? bepaald etsen-of-zoo... toch had de luttele gedachte, als
jong meisje de woonkamer van een jongen man te bezoeken, haar afgeschrikt van
de daad, die haar niet ‘comme il faut’ scheen. En omdat ze zijn verzoek eerst had
afgewezen, toen haar komst had uitgesteld, uitte ze dien middag haar bezwaar en
vond het niet ‘comme il faut.’ Dadelijk na deze openlijke bekentenis, waasde een
schaam-rood blosje op haar wangen, zij vond het gezegde en zich-zelf overdreven
preutsch. Van Steenderen krimpte de schouders in, sprak van ‘prude’ en verhaalde
eene anecdote eener kuische juffer, die in den pruikentijd had geleefd. En zij
glimlachte. Dus, wist zij het wel, geen fijne geurige thee, die hij-zelf zette en schonk
in Chineesche kopjes....? En het was goed. Er was wel veel veranderd!
De eerste stap in zijn kamer scheen haar een bijzondere gebeurtenis toe. Hij was
haar voorgegaan, had de deur dichtgedaan, hoed en mantel aangenomen en in de
gang weggebracht. Op zijn bureau-ministre dat in een hoek, voor het raam, stond,
zag Agnes een rose envelop met een adres erop geschreven, een postzegel van
drie cent links-boven. De brief lag daar vrij-eenzaam en poeslief-plagend in het
langwerpig vierkante donkergroen-lederen vak van het eikenhouten bureau. Haar
hart klopte sneller dan gewoonlijk. Van wien ontving hij rose briefjes, hier in de stad?
En zij gevoelde zich hoog en fier van karakter, toen hij binnen kwam, doorvorschte
zijn gelaat, dat den brief reeds in het zicht had, maar geen enkele
gemoedsafspiegeling vertoonde. Hij liep er zelfs niet dadelijk heen, koutte van z'n
stoelen met rieten zittingen, die hij, in Brabant, had laten maken. En niet duur! Agnes
moest maar eens raden. Die zat reeds in zoo'n stoel met hooge sportladderende
rug-leuning, als in een troon. Zóó zou hij haar eens fotografeeren. Hij zat in den
rondruggigen bruinlederen bureaustoel, leunde achteruit, deed verrast, door het
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vinden van den brief, hield dien voor zich uit, verbaasde zich ‘héé, dat is de hand
van... van... néé, toch niet...’
Agnes zat in haar stoel-troon, onbewegelijk, de oogen op hem gericht. Zij zag
hem den
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brief openen en hoorde hem binnensmonds-brabbelend lezen, verstond enkele
onsamenhangende woorden maar de beteekenis ontging haar. Hij vouwde den brief
samen, deed dien weêr in de envelop, scheerde het rose vierkantje in een halven
cirkel onverschillig langs het bureauoppervlak, naar een geelkoperen inktstel en
rees op, om met de handen in zijn broekzakken, den inhoud van het schrijven
fingeerend te verhalen. Dat briefje... was van 'n meisje bij hem op kantoor... 'n klerkje,
daarom herkende hij die hand want het schrift van dat meisje, kreeg-i herhaaldelijk
onder oogen... en dat meisje wilde graag naar Rotterdam overgeplaatst worden,
omdat daar de aanstáande van haar woont... en nu vroeg ze hem om raad... dat
kan ze toch even goed mondeling doen. Maar ze ziet me weinig, daarom zal ze
geschreven hebben, voegde hij erbij.
Agnes bleef onbewegelijk, zweeg. Dit drukte hem zwaarder dan vraag op vraag.
Hij wist nu dat ze twijfelde. Die twijfel kon hij niet opheffen door haar den brief ter
lezing te geven. Het kòn niet. Wat niet weet, dat niet deert. Maar hoe kon hij haar
wijsmaken dat dat rose ding 'n onschuldig briefje was? En hij wàs 'r. Hij rechtte zich
uit, deed kwasi-druk, haastigde: ‘en nu de fijne geurige thee in de Chineesche
kopjes.’ Hij zou haar zekerheid geven. Moest naar beneden, zei-i, om warm water
te bestellen. En gauw. Hij schielijkte de kamer uit, sloot de deur ferm dicht, snelde
onhoorbaar langs de gang zijn achterslaapkamer in, schoof heel, héél voorzichtig
de suite-deuren tot op een kier, spiedde, spiedde... want als ze nu de brief gauw
zoû willen lezen, dan ijlde hij naar de voorkamer terug en zou haar den brief
ontfutselen, vóór zij twee woorden gelezen had èn... hij kon haar verwijten dat ze
hem niet vertrouwde...
Hij spiedde en wachtte.
In den stoel-troon wachtte Agnes, onbewegelijk, met krachtigen en moreelen wil
het stormige verlangen om den brief snel te grijpen, sneller te lezen, de wáárheid
te weten, onderdrukkend, steeds onderdrukkend... en was spoedig gerustgesteld
en blij. Want hij bleef immers geruimen tijd weg. En de brief lag voor 't grijpen. Dàt
wist hij. Neen-neen, de brief was van het klerkje. En zij glimlachte. Het was goed.
Toen hij binnenkwam rees zij uit haar zithouding op en liep in zijn kamer rond.
Wat stonden daar op den schoorsteen aardige dingen!
Niet-waar, aardig hè? Daar stond nu zoo'n Tanagrabeeldje. Hij pakte het
vrouwe-figuurtje, dat eene uiting van vreugdevolle ontmoeting scheen uit te drukken,
in de naar de hoogte opgeheven en even-inbuigende armen, van den schoorsteen,
hield dit voorzichtig in de vingers om het voetstukje vast en overzag teederlijk de
fijne ronding en lijning der leden, en prees uitbundig ‘het ruggetje.’ Hoe vond Agnes
nu zoo'n ‘ruggetje’? Was dat niet uiterst fijn bewerkt, het ‘ruggetje’? Fragiel niet?
Fragiel. En van Steenderen wees met bevend-bewonderende vingers naar het
naakte ‘ruggetje’, dat zoo fragiel was.
't Lijkt wel 'n beetje op Isadora Duncan, vond Agnes, toen zij het weder aan de
voorzijde zag.
Niet waar? Ja zeker. Hij vond dat zij het heel goed wist. Zóó was 't. En hier had
hij fijn snijwerk van 'n Baliër... Ze moest eens zien hoe fijn dat was. En dáar stond
een vaas, ook uit Indië, met zeldzaam inlegwerk... en dit moest zij eens zien en
dát... in dien tusschen-tijd zoû hij even naar beneden gaan om te vragen of dat
theewater vandaag nog kwam.
Het schenken der thee in nagemaakt-Chineesche kopjes, was door schuld van
die ‘treuzelige meid beneden’, naar hij kwalificeerde, verlaat. Moest zij zich dan niet
haasten om op tijd thuis te zijn? Volstrekt niet, redeneerde van Steenderen, het was
pas vier uur. Dan had zij nog alle tijd, sprak Agnes, gerust gesteld, naar een Fransche
kleur-ets ziend, die de buste-beeltenis eener ter zijde kijkende Parijsche ‘courtisane’
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bleek te zijn. De zwart-ronde hoed met uitwaaiende witte pluim-veêr tooide de
hoog-opgebouwde rossige haarvracht. Zij scheen door de oogwimpers te spieden
en een naar binnen lijnend neusje was boven een verf-rood précieus mondje, bot
en onnoozel.
Wie is dat mènsch? vroeg Agnes, de ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

416
dorvenheid van het karakter vermoedend.
Dat mènsch... is de hertogin van Marlborough, loog hij; canailleus typ' hè? Valt
niet in je smaak. Het andere dat ernaast hangt zul je aantrekkelijker vinden. Dat is
‘La Joconde,’ het portret van ‘Mona Lisa’ door Leonardo da Vinci, dat in het ‘Louvre’
is, raffelde van Steenderen.
Ja, die kende zij wel.
Kende zij die? Och kom
Ja, die had zij-zelf, thuis, in Alkmaar. Die had ze gekregen van 'n allerliefste
moeder met drie schatten van kinderen, jongens. Echte jongens, weet-je, die zoo
van tijd tot tijd onder mekaâr 'n robbertje-ros afkloppen! Eén van die jongens is 'n
héérlijk kind... hij is vijf jaar... hij gaat nog niet naar school, hij is nog thuis bij z'n
moeder, dan heeft zoo'n kind nog niets van de buitenwereld in z'n hersentjes,
niet-waar...?
Jazeker, gaf van Steenderen gelijk, en luisterde verder met stroeven glimlach.
... en nu had z'n moeder, 't was onlangs gebeurd, zoo'n arm mannetje met 'n
draaiorgeltje voor z'n buik... hij kende die toch wel...?
Jazeker.
... binnenshuis geroepen en eten gegeven. En daar had Willempje, zoo heette
het knaapje, bijgestaan. En weet-je, wat toen die lieve jongen zei, toen 't mannetje
weg was?
Neen?
Ik moet 't je goèd vertellen, verbeterde Agnes zich-zelf. Toen dat mannetje wèg
was, toen kwam Willempje in de kamer bij z'n moeder en annonceerde met z'n
huilerig stemmetje... ik gelóóf dat 'k verdrietig wor... ik voel tránen komen... begrijp
je wel Frits, erg verdrietig... en toen vroeg z'n moeder, maar wat scheelt 'r dan toch
aan vent? Toen woû-i 't eerst niet zeggen. Néé hij woû 't niet zeggen, maar toen
zei-i 't dan tòch. Toen zei-i 't tegen z'n moeder: ‘zoû dat mannetje nou wel morgen
te eten hebben?’ Vindt je dat geen héérlijk hartelijk kind, dat zoo-iets op die leeftijd
al gevoelt?
Jazeker. Dat is 'n sensibel ventje. Moesten de ouders niet te veel aan toegeven.
Voor 't kind-zelf, begreep Agnes wel, was 't beter dat zulke gevoeligheidjes bij-tijds
werden onderdrukt, anders had het kindje er later maar onnoodige last van. Had
Agnes het etsje al gezien dat naast ‘La Joconde’ hing?
Neen. Dat had ze nog niet gezien. Ze was van plan heen te gaan, het werd tijd.
Als Agnes nu even wachtte dan schreef hij in 'n minimum van tijd 'n briefkaartje naar
die juffrouw, - en van Steenderen wees naar het rose briefje, - dat hij haar morgen
zoo- en zoo laat, op kantoor, kon spreken. En dan gingen Agnes en hij samen, dat
naar de brievenbus brengen. Want hij bracht Agnes toch naar huis.
Zij vond het goed. En dit was voor haar het laatste en meest zekere bewijs, dat
alles wáár was, wat hij omtrent het rose briefje had verteld. Maar dàt zoû ze doen!
Als hij schreef... zoû ze over z'n schouder, heen leunend, lezen.
En hij schreef, rondruggig gebogen over z'n bureau: Mejuffrouw, In antwoord op
uw schrijven stel ik u voor, morgen, Donderdagmiddag, tusschen 3 en 5 uur in kamer
27 uw belangen nader te bespreken. Met alle achting: F. van Steenderen.
Lichtelijk elleboog-steunend op z'n linkerschouder las Agnes het geschrevene.
En toen hij eindigde en tot haar opkeek, zoende ze hem op zijn mond, keerde zich
daarna om en bleef voor de gewaande hertogin van Marlborough met helder
glansende oogen staren. Als type van canailleuse vrouw vond ze de hertogin wel
aardig, maar overigens....
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In dien tijd schreef van Steenderen in dolle haast zijn eigen adres op de keerzijde
der briefkaart. C'est fini, riep hij vroolijk uit. Dan gáan we, zangsprak zij, blij. En zij
gingen.

IX.
Agnes verlangde naar den Zondag, die een einde zoû maken aan haar gezwijg en
gelieg. Zij had met Frits afgesproken, Zaterdagavond haar moeder van de verzwegen
verhouding op de hoogte te brengen en den volgenden dag zoû hij in de middaguren
‘zeer officieel’ en ‘zeer vormelijk’,
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zooals hij opnieuw spottend had geschertst, om haar hand komen ‘bedelen’. Zij had,
de tweede keer, zijn scherts niet áárdig meer gevonden, want al was zoo'n aanzoek
op zich-zelf een uiterlijkheid, een doode vorm, er zat zooveel gewichtigs achter,
niet-waar? En daaraan dacht men toch ten slotte het meest. Niet-waar? Zeker,
daaraan dacht men het meest, had de ander grif toegegeven, maar die vormen
bleven toch eigenlijk ridicuul!
Uit eenige onrijpe nieuwere hollandsche romans had hij enkele hard-groene
ideeën omtrent een wettig huwelijk opgepikt en van tijd tot tijd jongleerde hij daarmeê,
handig, ernstig, als een goochelaar voor kinderen. Wat ging het eigenlijk den
burgemeester aan, als twee menschen met hun vollen, vrijen wil wilden trouwen?
Was zoo'n huwelijksbriefje, met den vettigen bijnaam van 'n boterbriefje, eigenlijk
niet 'n hoon, 'n schimp op eene ‘ziele-sympathie’ van twee menschen? Had een
klerk van het stadhuis met 'n inktvlek op z'n manchet, het recht aan hun te vragen
of zij elkander trouw beloofden, hun heele leven lang? Ja, zoo'n klerk had het rècht,
maar het was ‘absurd.’ Het gaat je niets ân man, zoû hij willen zeggen, dat zijn mìjn
zaken.’ Onze zaken, had Agnes verbeterd, niet wetend, dat dergelijke losbandige
gedachtetjes stamden uit niet geheel begrepen en tevens onrijpe literatuur. Doch
wel vermoedde zij, dat dergelijke boud opgegooide meeningen niet uit den grond
van zijn hart ontsprongen. De mond sprak wel de woorden, maar het hart bleef er
immers vreemd aan. Toch had zij bespeurd, dat hij met buitengewone lust spottend
sprak en minachtte de menschen, die klein en nietig in het leven bleven,
onbeteekenend, maar die, volgens Agnes, groot waren in het volbrengen van kleine
plichten. Vooral zijne minachting voor menschen, had Agnes zeer gegriefd en op
een avond, in haar kamer, dacht zij aan: hoe alles toch wel was.
Was zij zich wel zeer bewust, wat zij doen ging? Was alles geen zinsbegoocheling,
was haar liefde voor hem wel werkelijk... liefde? Dat woord was zoo veelgebruikt
en bracht haar juist van de wijs. Liefde. Liefde. Zij zei het krachtig en hoorbaar,
zoodat zij schrikte van het geluid harer eigen stem. En dacht terug aan dat geweldige
woord: ‘zinsbegoocheling.’ Was ze niet veel veranderd in haar doen en laten? Sinds
wanneer dan toch...? Ik heb, in het begin van onze kennismaking hem zelfs
antipathiek gevonden en ik kon toen maar niet begrijpen dat hij bij Herman aan huis
kwam, overpeinsde Agnes. Zinsbegoocheling. Ik ben vrééselijk veranderd, moeder
heeft dat zelfs gemerkt. Ik merk 't ook. Dagelijks. Maar nu van avond sta ik er pas
bij stil, dát is 't. Maar sinds wanneer dan toch ben ik veranderd? Hoe was die avond
ook weêr toen we naar de schouwburg geweest waren? Er was één oogenblik en
dat zal ik nooit vergeten. Ik stond náást 'm. En toen zei ik, dat de maan me aankeek...
en dat die actrice in de schouwburg me ook zoo had aangekeken.... Zie-je, dat was
zinsbegoocheling, daar ben ik zeker van, dàt was zinsbegoocheling... en toen...
Och, Frits, die zei 't zèlf, die zei iets anders, die sprak van ‘chimères’... en toen...
toen sloeg-i z'n arm om me heen... en toen keek-i me aan met die blauwe scherpe
oogen waarvoor ik, de eerste keer toen ik hem zag, zoo bang ben geweest en nòg....
Toen stond zij op, met haar open hand langs het voorhoofd strijkend, de oogen
naar de gepleisterde kamer-zoldering gericht, mijmerend. ‘Ben ik nog bang voor z'n
oogen?’ En zij glimlachte, hoofdschudde: ‘neen.’ Want toen keek-i me aan en... hij
zei: ìk kijk naar je, ìk kijk naar je... en z'n arm was als 'n múur... en zijn oogen die
keken recht in mijn oogen.... O ze spreken van: iemand tot in z'n ziel zien, maar hij
keek dwàrs door m'n ziel... als ik m'n oogen dicht doe, zie ik dat weer... en het was
of ik-zelf niet bestond maar in hèm voortleefde. Neen-neen, dat zijn geen
zinsbegoochelingen... dat is alles werkelijk gebeurd. En van dat oogenblik af ben
ik veranderd.
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Agnes ging weêr zitten en zoû studeeren. Maar de eene som beginnende met:
50 H.L. tarwe... sloeg ze over, de andere, die van eene verre wandeling door mijnheer
A. naar het dorpje D. verhaalde en in verband met dat uitstapje eene ingewikkelde
berekening inhield, vond ze vervelend; een derde... een
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vierde... het boek werd dichtgeklapt en van studeeren zoû van avond niets komen.
Frits had haar een boek ter lezing gegeven, een roman... een boek, zooals één van
haar collega's wel eens meer haar ter lezing had aangeboden en dat zij dan toch
niet mooi vond... Ze begon te lezen, maar vond 't weêr ziekelijk en dweeperig...
langdradig, verschrikkelijk langdradig... en onbelangrijk óok... pats, ze klapte het
boek dicht, dat was geen lectuur voor haar... zoo'n boek vond Frits nu mooi! Hoe is
't mogelijk en wat verschillen wij toch veel in karakter en opvattingen! Frits had ook
eens tegen haar gezegd: ‘les extrêmes se touchent,’ toen dat karakterverschil sterk
uitkwam. En die Fransche spreekwoorden maakten 't haar soms wàt lastig! 't Was
of Frits een doosje vol van die gebruikelijke zegswijzen in z'n hoofd had en dat
doosje van tijd tot tijd omkeerde, zoodat de boel eruit viel. Maar ik geloof, dat 'n
vrouw met tact het karakter van 'n man ten goede kan doen veranderen. Wat me
innig, héel erg grieft, is: dat hij niet van kinderen houdt. Och, de meeste mannen,
die ongetrouwd zijn, houden misschien niet van kinderen, maar van hem, van hèm,
vind ik dat juist zoo vrééselijk. Hij zal wel veranderen, daar zal ik voor zorgen,
meende Agnes zeker, want ik zal hem telkens van mijn kinderen in school vertellen
en dan zoû hij wel 'n hart van steen moeten hebben om niets ervoor te gevoelen.
Hij zal veranderen. Ik wìl 't. Ik wìl 't.
Zij verlangde naar den Zondag, het tijdstip, dat heel Alkmaar in feestdos, hun ter
eere! - naar van Steenderen zei, - ‘hoezee’ zoû roepen en 's avonds, voegde hij
erbij, zouden de talrijke theetuinen schitterend zijn verlicht en, - selbstverständlich!
- duizenden vuurwerkzonnen zouden de maan van angst doen verbleeken. Zouden
zij, - Agnes en hij, - daar dan niet even 'n kijkje nemen? Wieweet, of de máán... haar
weêr zoû aankijken, plaagschertste de geestige, gelijkertijd haar arm
vertrouwelijk-drukkend, want zij liepen samen, eenige dagen vóór dien Zondag, 's
morgens vroeg in het Vondelpark om een zeldzaam mooien ‘Kaukasischen
Vleugelnoot’ of ‘Groene Regen’ te zoeken.
Gevonden, gevònden, juichte Agnes, die den boom het eerst zag en met een
frisch klappen der handen vooruit snelde... zoodat zij er veel eerder dan den ander
was. Even had zij het gevoel van klein en kinderlijk te doen, toen ze onder den boom
stond, en zag dat Frits kalm kwam aanloopen, den boom bekeek, en fraai vond. Hij
wist niet, dat er meer van dat soort boomen waren, hetgeen Agnes hem vertelde.
Als zij zoo'n ‘groen kettinkje’ wilde meênemen, dan zou hij dat voor haar plukken.
En hij plukte dat, gaf het aan Agnes. Toen zij verder liepen verzocht ze hem het
‘kettinkje’ in één van z'n jaszakken te bergen en alvorens dit te doen hield hij het
groene guirlandetje, speelsgewijs tusschen linker- en rechter-vingers, bespiedde
het kettinkje nauwlettend en vond... een rups. Er zit 'n rups in Agnes!
Zoo? Laat 's kijken. Jà. Wat 'n lief rupsje hè. Niet eruit doen, verzocht ze.
Niet eruit doen? verbaasde zich van Steenderen. Die rups kruipt uit m'n zak en
als dat ongedierte in m'n hals komt, heb ik er last van.
Afwachten, troostte Agnes. Maar niet eruit doen. Niét eruit doen!
De postcommies deed 't toch, wilde de rups verdonkeremanen, maar Agnes was
hem voor. Geef hier, verzocht die. En ze liep met het zich krimpende en weêr
uitrekkende rupsje tusschen duim en vinger naar een boomstruik, zette het
‘ongedierte’ op een blad. Ziezoo. Die kon smullen!
Ik wil dáárom dat beest niet in m'n jaszak hebben, verdedigde hij zich, omdat ik
's 'n onaangename ervaring heb gehad, door 't zelfde ongeveer... jaren geleden heb
ik 's 'n paar verbazend mooie anjers geplukt uit 'n tuin... en toen wilde ik dat niet
weten en borg die dingen in m'n hoed, begrijp je wel? En thuis nam ik ze eruit. Maar
toen 's avonds had ik toch zoo'n formidabel kriebelend gevoel op m'n hoofd... en
wat was nu het geval, die anjers zaten vol torretjes. En al die kleine, beroerde
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torretjes, hadden zich in mijn haar genesteld en waren 's avonds aan 't feest vieren
gegaan.
Agnes verlangde naar den Zondag. Maar Vrijdagochtend, daaraan voorafgaande,
vond ze op tafel een briefje van Van Steenderen,
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waarin hij berichtte, plotseling Zondag-dienst te moeten waarnemen van twee tot
vijf uur. Hij zou nog moeite doen aan deze noodzakelijke dienst te ontkomen, maar...
er was weinig kans. ‘Jammer, niet kindje? Jammer, jámmer, jámmer, herhaalde hij,
schijn-natuurlijk, als in spreektaal. We moeten dus de gewichtige gebeurtenis een
week uitstellen. Gelukkig één weekje maar! Frits.’
Dit was haar wèl eene teleurstelling. Maar zij sprak daarvan weinig, toen hij haar
den volgenden dag, na twaalf uur, tegemoet kwam en dadelijk zijne teleurstelling
uitte. Er was geen kans dat een ander die dienst voor hem kon waarnemen. Ging
zij vanmiddag naar Alkmaar? Neen. Dat vond hij uitstekend. Dan bleven ze beiden
nog een week hier. Dan reisden zij, in de volgende week, samen. Hij zeide haar
een langen, uitvoerigen brief aan zijn vader te hebben geschreven, waarin hij hem
van het een en ander op de hoogte had gesteld. Verder was hij van plan alles
mondeling te doen en misschien reisde hij in het midden van de komende week,
even heen en weêr, om de formaliteiten, die zijn ‘ouwe heer’ tegenover haar moeder
diende te vervullen, te bespreken. Hoe zoû Agnes zijn ‘ouwe heer’ wel vinden? O,
die was nog 'n man van den ouden tijd, maar kende gauw z'n volkje. Hij was nog
één van dat ouderwetsche slag geneesheeren, dat nog niet den titel van arts onder
den naam schreef, maar geneeskundige, heelkundige, verloskundige.... Och, het
was waar, dit had hij Agnes reeds verteld. Zouden zij morgen eens naar buiten
gaan, naar... wáárheen zij wilde!
En je hebt morgenmiddag om twee uur dienst, sprak Agnes haastig in groote
verbazing.
Zeker. Hij had morgenmiddag om twee uur dienst. Maar dan konden ze toch wel
eens, in de vroegte, naar Ouderkerk gaan, of ergens anders, en tegen den middag
weêr in Amsterdam terug zijn. Neen dat vond ze niet gezellig. Dan wist hij iets
anders, iets beters, meende hij. Dan zoû hij haar morgenavond van huis halen en
dan kwam zij bij hem weêr een kopje thee drinken. Of was dat óók niet gezellig?
Hij kwam vijf uur van kantoor, zoû gauw in de ‘Poort van Cleef’ eten... was zes uur,
half zeven, bij haar.
Ja, als die jongen nu morgenmiddag nog moet werken, dan doe ik dàt, dacht
Agnes. Het was toch eigenlijk niet ‘comme il faut’ dat zij bij hem voortdurend kwam,
peinsde ze erbij. En er bleef een zeurige stilte drensen.
Nú... dan zie ik je morgen maar niet, kortte hij af, ontstemd. Ik moet zeggen, 't is
wel hartelijk van je.
Och Frits... 't is geen onhartelijkheid van me, zèg dat toch niet, sprak Agnes, met
ferme, zich oprichtende verontwaardiging in den klank van haar stem. En de flinkheid
wekkend, die sinds geruimen tijd in haar binnenst sluimerde, herhaalde zij krachtiger,
fier en welbewust: ‘'t is geen onhartelijkheid van me!’
Dan zie ik je morgen maar niet, deed hij gelaten.
Och als jij 't gráág wilt, begon Agnes weêr en haar stem beefde bij het woord
‘graag’ en droeg die naar het sentimenteele zwevende klank, welke het sterkste
hart in een zwak oogenblik kan eigen zijn... dan durf ik wel bij je te komen, dàt is 't
niet... maar ik vind 't voor mij....
We hebben daar nog al 's over gepraat, herinnerde de ander eraan, weet je wel?
En toen waren we 't eens. Beter is, er nu niet verder over te spreken. Lieve hemel,
sprak hij, trots zijn eigen vermaning toch verder, als een modern meisje niet eens
meer bij een jongen man mag komen, of 't heet ónkiesch, of... niet ‘netjes’, of niet
‘comme il faut’... dan was de wereld met recht, ‘le monde où l'on s'ennuie’. Maar 't
was beter er niet verder over te spreken. Zij kwam niet. Afgeloopen. Wist Agnes dat
miss Duncan hier misschien met de schoolkinderen uit het Grünewald zoû optreden?
Neen? Dat zou aardig zijn niet? Vooral voor Agnes... zoû 't niet?
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Vooral voor mij? Waarom? Om dansende kindertjes te zien onder de hoede van
mama Duncan? Te zorgen dat er geregeld dikke boterhammen zijn voor
arbeiderskinderen, zegt Dien Sanders, is beter dan dansjes uit te
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voeren met of zonder kinderen. En die Dien is wat dweepziek, maar ze kan de
dingen raak zeggen.
Frits, blijf eens éven stil staan.... Kijk 's naar de overkant... daar zijn nu die huizen
ingestort een paar maanden geleden, zie je wel?
O zoo. Dáar. Ze zijn al bijna bewoonbaar zie ik. Heb ik je verteld dat de oorzaak
aan slecht cement werd toegeschreven? Ja, dat had hij haar verteld.
Voor haar woning gekomen, nam ze van hem afscheid. Tot morgen.
Tot morgen? Hij zag haar toch morgen niet, òf...?
Tot morgen. En ze glimlachte.
Kwam ze tòch? vroeg hij verrast.
Tot morgen.
O, hij vond haar verrukkelijk. Hij kwam haar halen... hoe laat?
Niet noodig.
Hij geraakte in verwarring en verlegenheid, begreep er geen jota van. Niet noodig?
Dus kwam zij dan toch niet?
Zij kwam. Halen was niet noodig. Zij kwám. Tot morgen.
Ik wacht je, begreep hij eindelijk en zwaaiend met zijn wandelstok, riep hij ‘adieu.’
Toen de treden der trap onder Agnes' schoenen kraakten, scheen haar hart
krachtiger te worden en boven, in haar kleine slaapkamer, stroopte ze de donkere
school-blouse-mouwen op en wiesch zich handen en armen, het water met
schephandjes over de polsen plensend en tegen-over haar in den schoollei-kleinen
spiegel naar haar eigen gelaat ziend, dat een in de verte afwachtende vreemde
scheen, herzei Agnes: ‘tot morgen’... ‘tot morgen’...
Even later stapte zij de kamer daarnaast binnen en vóór zij koffie-dronk wijlden
haar blikken de kamer door, bleven boven een tafelvoorwerp rusten en fluisterend
zei ze, het is of ik weêr op een hoogte sta, stevig, alléén... en dat hij beneden is en
naar me ópziet... Haar hoofd schudde zacht ‘nee’ en sprak van ‘zinsbegoocheling’,
maar haar hart wist het anders.

X.
Het was Zondagochtend. De zon stond wit-gloeiend in den wolkeloozen hemel en
de stralen schenen naar haar ooghaartjes strakgespannen snaren, die fijn-priemden
in Agnes' blauwe oogen en schenen te breken toen zij met de bovenoogleden
knipperde. De wind blies het drooge snerpende zand van de versch-besteende
straten op in de zomersche en zachte lucht, zoodat de wegen, in de verte, gloei-heet
schenen te dampen en te wasemen, en het groen der boomen grijs en stoffig werd.
Langs een toren van stuivend zand kwam fietsend aangereden, met bubbelende
blouse-mouwen en een scheefverwaaide matelot op de ontredderde haren: Dien
Sanders, die kloek van het zadel op de straatsteenen stapte en Agnes groette. Of
Agnes met haar meêliep. En of Agnes het al gehoord had. Wist ze nog van niets?
Maar wist Agnes dan nog niet, dat de textiele arbeiders de strijd tegen het kapitalisme
niet konden voortzetten en weêr aan het werk moesten gaan? Hoe was 't mogelijk!
Ik heb, in de laatste dagen, geen krant gelezen, bekende de onwetende.
Maar lees je dan niet geregeld 'n krànt? Hoe is 't mogelijk! Wat zullen de
kapitalistische bladen juichen.... Wat zùllen ze weêr 'n borstje opzetten... die
geldzakratten! Maar toch krijgen we ze vroeg of laat in de val! En dan in de plomp
ermeê!
Zeg Dien, doe niet zoo hevig, verzocht de tam burgerlijke.
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Is dat hevig? Noemt u dat hevig? Ik ben goddank niet zoo tam en burgerlijk als
de rest. Ik ben goddank niet zoo gauw hevig verliefd ook, als menigeen, piekte de
strijdlustige. Dat had ze daar goed gezeid, meende Dien. O, die Agnes was zoo'n
ingebrand merk van burgerlijkheid. Ging Agnes op reis? Neen? Waarom liep ze dan
vandaag met 'n city-bag. En wat zat er in die city-bag?
In die tasch draag ik meê, 'n pond boter... en tíen eieren, èn....
En ik dacht dat je kamers met pension had, snibbigde snel Dien Sanders.
Lieve Dien, blijf 't dan ook denken, want het is zoo, verzekerde weêr de ander.
Maar voor wie waren dan toch in 's hemelsnaam! tien eieren en... boter, martelde
zich Dien, in gedachten. De vraag brandde op
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de punt van haar tong, maar ze vroeg wáár Agnes heen ging.
Ik moet in de Kinkerstraat zijn.
Wat toch in 's hemelsnaam! moest die Agnes in de Kinkerstraat doen met 'n tasch
vol eetwaren? Moet je vóóraan of achter-in de straat zijn?
Vooraan. Drie-hoog.
Menschen die in de Kinkerstraat drie-hoog woonden... op Zondag met boter en
eieren uit... het was voor Dien Sanders een raadsel. Maar ze loste het spoedig op.
Dan ging Agnes bepaald uit op armen-bezoek! Dat wàs 't. En dàt kon ze ook wel
vragen. Maar wat ze beter slimmetjes kon te weten komen langs een omwegje.
Woont vooraan in de Kinkerstraat niet die kleine Jan van der Horst, die bij jou in
de klas zit?
Ja.
Is die kleine Jan ziek, dat je erheen gaat?
Z'n moeder is ziek. En daarom verzuimt-i zoo dikwijls, moet-i thuis blijven. Ik heb
naar die vrouw eens geinformeerd en ze moet dood-arm zijn. Die kleine jongen
komt soms in de klas en heeft dan niet eens gegeten. Dat zegt-i niet, maar ik merk
't dan. Hij heeft al in geen maanden warm eten gehad, elke dag brood, bróód... wat
ziet dat kereltje wit hè?
Anemisch is die jongen natuurlijk. En misschien tuberculeus! Wat scheelt die
moeder?
Dat weet ik nog niet. Dat zal ik straks misschien te weten komen. Misschien ook
niet.
Dien Sanders vond Agnes zeer philantropisch. Och, 't was goed bedoeld, maar
wat gaf dat nu, tien eieren en 'n pond boter voor 'n zieke moeder met 'r kind? En
het laatste zei ze.
Ik kan op 't oogenblik niet meer missen, bekende Agnes.
O, maar dat was de bedoeling niet! Agnes kon toch dat zieke gezin niet heelemaal
gaan onderhouden! Dat zoû dwáás zijn. Je mocht je-zelf toch niet te-kort doen! Men
moest niet te-veel gevoels-socialistisch zijn, raadde Dien Sanders af, want dan
kwam je bedrogen uit! Gevoels-socialisme maakt niet sterk maar verzwakt, leerde
het ijverige mondje. Neen, Agnes moest worden: strijdend socialiste, propageeren...
was Agnes al lid van de Partij? Nog niet? Ze wachtte er te lang meê, ze wáchtte er
te lang meê, repeteerde de propagandiste. Als je getrouwd bent, dan kom je er
heelemaal niet toe. En ze keek, ironisch stroef-glimlachend, even vluchtig naar
Agnes heen. Of is je aanstaande ook democraat?
Mijn toekomstige echtgenoot, somberde schalks de ander met graf-stem, mijn
toekomstige echtgenoot is... sociaal-aristocraat! Daarna zag Agnes, in scherts,
min-achtend op de propagandiste neêr.
Zeker 'n jongen met gèld, flitste het door Dien Sanders' brein en ze achtte die
Agnes Dekker zoo goed als verloren. Maar sociaal-aristocraat bestond niet! Wat
was dat voor 'n partij?
Kende Dien die partij niet? Die partij had als devies in haar vaandel geschreven
staan: Liever zullen wij met de aristocraten stèrven dan met het ‘vulgum pekos’
léven! En Agnes dreigde met de wijsvinger in de lucht, boven Dien's nadenkend
hoofd.
Wil je dat nog eens herhalen, verzocht de onderwijzeres.
Liever zullen wij met de aristocraten stèrven dan met het ‘vulgum pecus’ léven!
Have you snap?
Ze stonden in de Kinkerstraat voor numero... Dien keek weêr met een woedende
blik de wereld in en Agnes had de belknop in de hand. Ga je niet even meê, verzocht
de laatste.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Neen.
Dag Dien.
Dien hield Agnes' hand vast, haar donkere oogen gloeiden. Morgen wil ik je
spreken Agnes. Maar denk in dien tusschentijd aan 't spreekwoord: ‘eerst gedáán
en dan gedacht heeft menigeen in leed gebracht’. Jij behoort aan óns en níet aan
de... sociaal-aristocratische partij, waarvan ik nóóit heb gehoord en dat bepaald 'n
ouwe-sokkenboel moet zijn.., Agnes, Agnes, sta toch voor alles vast in je schoenen...!
En mèt strafte Dien met 'r laarshak stevig het rond-ijzeren straatdekseltje van de
Vechtwaterleiding af, zoodat het ding rinkelend wipte en beiden ernaar neêrkeken.
Is 't kapot? vroeg Agnes.
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Ik dàcht 't. Jij ook? Morgen wil ik je spreken. Jij behoort aan óns!
Ik gelóof 't ook, vermeende de nu weêr ernstige, toen de deur eindelijk werd
opengedaan en ze haastig de treden der trap besteeg, die onder haar laarsjes
kniersten. Het eerste portaal voorbij, zag ze de deur van een kleine voor-zijkamer
openstaan en wat ze het eerst zag, was een goudvisschenkom in de zon, bij het
venster, toen een jongentje met touw-kleurig haar, dat verschrikt met wijd-open
oogen naar haar stond te kijken. Zij moest drie-hoog wezen. In de gang van de
tweede verdieping was het zoo donker als in den nacht en de trap naar de derde
verdieping beliep ze, tastend, met gespreide armen, in de eene hand vastgeklemd
de bungelende tasch. Ongeveer in het midden van de trap hoorde ze achter haar,
de zij-voorkamerdeur rukkend naar binnen jompen en terwijl een kwak licht de
duisternis bepleisterde, bruutte een mannestem op naar haar rug:
‘Bij wie mot u wese?’
Bij juffrouw van der Horst, kalmde haar stem.
Die leit siek, wist de manne-stem. Maar as de deur dicht is mot je maar kloppen,
mot je maar hárd kloppen... want anders hooren ze je niet.
En de deur werd weêr in het slot geslagen, brak elke lichtschampering af. Boven,
in de gang, rustte Agnes even uit in de duisternis, tikte tegen de achterkamerdeur,
welke zachtjes geopend werd door ‘kleine Jan,’ die, van verrassing, met een over
zijn onderlip hangende tong en met oogen, als blauw-glazen stuiters in het witte
slappe snoetje, de deurknop bleef vasthouden toen Agnes met een krom, naar voren
buigend lichaam en vooruitgestoken gezicht, fluistervroeg: ‘Wáár is je moeder; in
de alcoof?’
Zijn moeder was in de alcoof. Agnes zette haar tasch op de ronde tafel, overzag
haastig de armoedige kamer, waarin het zonlicht wreed binnenscheen, zoodat de
kaalheid der wanden, de leêgheid der schoorsteen, de versletenheid der stoelen in
het gele licht schamperden. Rood-gloeiende geraniums fleurden in het vensterkozijn.
Toen Agnes heel stil en voorzichtig in de alcoof kwam, zag ze dat de zieke, die
in een smal-ijzeren ledekant gestrekt lag, met een klein wit gezicht rustend op het
kussen. De zwarte haren sliertten langs de slapen en zwartbruine oogen fonkelden
in het schemerdonker. De magere handen poogden het zieke lichaam op te stutten,
toen Agnes nader kwam. Maar die voorkwam dat met wenkend handgebaar en
vriendelijk-gebiedende stem:
Nee-nee, dat moet u niet doen! Ik kom wel bij u. Dat hadt u niet gedacht hè,
vandaag 'n vreemde aan uw bed te zien? O, had Jantje 't gezegd? Nee, blijf u nu
asjeblieft zóó liggen... doet u dat nou! Waarvoor zult u zich nou vermoeien? We
kunnen toch zóó wel met elkaâr heel kalm wat praten. Vertelt u me 's, hoe is 't met
u?
De zieke knikte ‘neen’, de stem hortte heesch, het ging niet goed. De dokter was
nèt geweest, voordat de juffrouw kwam. Was de juffrouw 'm niet tegengekomen op
de trap? Het was de eerste keer dat-i, op Zondag, kwam. De juffrouw kwam klagen,
dat Jantie zoo dikwijls niet op school kwam, was 't niet? Maar de juffrouw zág 't
wel.... ze was alléén... alleen kwam 's middags 'r zuster... en die bracht dan wat
eten meê.... Wat de dokter zei? Och, die zei niet veel as... geduld, gedúld... en zoo
gauw as ze beter werd naar buíten toe... en versterkende middelen... de juffrouw
moest niet denken dat 't dikwijls meer gebeuren zoû, dat Jantie thuis bleef....
Agnes had stil zitten luisteren en toen ze vond, dat de ander zich niet te-veel
vermoeien zoû, stond ze op, en boog over de zieke heen, fluisterend: ‘ik heb wat
versterkende middelen voor u meêgebracht, die zal ik achter op tafel leggen...
nee-nee, u moet me er niet voor bedanken... als 't u maar hèlpt... wie is uw dokter?...
dokter Bierens?... ik zal zien wat ik nog voor u doe... nee, u moet me niet bedanken...
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u zoû 't toch immers voor mij ook doen?... we moeten mekaar 'n beetje helpen...
dag moedertje... ik kom nog 's gauw naar u kijken.
Weêr buiten, ging zij, met de leêge lichte tasch in de hand, naar huis. Ben ik
eigenlijk niet 'n zottinnetje, redeneerden haar gedachten, dat ik, op mijn manier, iets
doe, om de
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armoê van n ander iets te verminderen? Neen-neen, we rsprak zij dan soortgelijk
gepeins, men moest niet te-veel daarover zeuren en daaraan denken, men moest
dadelijk doen wat men kon doen, dit was het best. Zij wist wel, dat die heele kleine
daad van haar zonder beteekenis en nutteloos leek tegenover de zeer groote
armoede, die in een stad als Amsterdam werd geleden, maar zoû zij dan om die
reden zich verzetten tegen de ingeving van haar hart? En de meeste menschen
deden dat toch. Die redeneerden zoo: ‘er is toch op 't oogenblik aan de ellende niets
te doen, dus laten we er ons niet meê bemoeien....’ En dit vond ze glad verkeerd.
Hoevele lieden had ze niet in den laatsten tijd ontmoet die het leven leêg en nutteloos
vonden, lusteloos en cynisch dat leven verachtend. Frits was óók zoo geweest, had
ook het leven leêg en nutteloos gevonden, maar in den laatsten tijd was hij wel
veranderd... misschien 'n beetje door haar! Hij moest nog meer veranderen, ik wil
't, ik wìl dat, eischte ze, stil maar ferm. O, zij had soms iets dergelijks, een soortgelijk
gevoel, zoû je 't noemen, dat het leven eigenlijk geen greintje beteekende, dat het
heele leven nièts was, de automobielen niet en de electrische trams niet en de
paleizen niet, en de koningen en de keizers niet... maar aan de andere kant was
het leven zoo vol en rijk! Het leven dat eeuwig is en waar je, als mensch, midden
in stond, wat was het belangrijk, wat stormde het van alle kanten op je toe. En het
was Agnes alsof het kwart over vieren was en het stemmenlawaai van de kinderen
uit school in haar ooren klonk. Luister dan 's even naar die schreeuwende en
kraaiende kleine-menschen... de examinator had wel gelijk, als opgave voor een
nederlandsch opstel te vermelden: ‘een drokke straat... een wereld in het klein.’
Als Agnes nu liep op eene kade met in aanbouw zijnde huizen en zij keek door
zoo'n huis, dat eigenlijk meer een geraamte geleek, heen, zoo, dat je aan de andere
kant de blauwe lucht kon zien, dan bespeurde zij in zich-zelve een gevoel van
leêgheid, maar dat niet tot triestige melancholie of levensmoêheid ontaardde. Men
moest het leven aandurven, daar bleef je wakker bij en gezond! En niet te veel aan
je-zèlf denken. Vooral niet te veel aan je-zelf denken, want dat maakt 'n mensch
ziekelijk en siekeneurig, predikte Agnes, stilletjes voor zich-zelf.
Dien is me te dweepziek en te fel. En ik vind haar zeer bekrompen, ook al kan ze
de dingen raak zeggen. Dweepen was trouwens bekrompen en om fel of bitter of
sarcastisch of scherp-spottend te zijn... och, daarvoor moest de aanleg in het karakter
aanwezig zijn en harde omstandigheden in de wereld werkten erop in. Dien kan zoo
scherp spotten en omdat ik daar niet tegen kan, of eigenlijk wèl tegen kan, maar er
zoo'n beetje tegen-in glimlach, vindt ze me... burgerlijk! Dat zegt ze dan zoo fel. Dan
vind ik haar grof, maar dat zeg ik niet! Ze is bijzonder ijverig en dat waardeer ik in
haar. Maar véél van 'r houën... neen, ik hoû 't meest van m'n moeder... ik dwéép
met m'n moeder... en dàt is niet bekrompen!
Ze was dien middag in haar kamer, probeerde te werken, verlangde naar den
avond. Het werk vlotte weêr niet. De balcondeuren waren open en het zonneschijnsel
stortte naar binnen, waar zij aan-tafel neêrkeek op een boek. Aan de overzijde werd
weêr het huisorgel bespeeld en Agnes, onwillekeurig, luisterde ernaar. Hoor, een
vrouwe-stem zong. Agnes wist niet wat die stem zong, maar ineens herinnerde zij
zich, dat eenige jaren geleden, in een kleine kerk een vrouwe-stem liederen had
gezongen... en nog nooit had ze zoo mooi hooren zingen. Zij wist niet dat iemand
zóó zingen kon! Enkele van die regelen kwamen haar in de gedachte:
‘Wandle mutig deine Bahn,
Denk' es geht doch wie Gott will,
Sei nur still!’
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Wat zong die vrouw dat vroom en sterk! En hoe komt mij nu, na 'n paar jaar, de
herinnering heerlijk terug. Alles wat goed en innig is, dat vergeet men toch niet. En
alles wat uiterlijk is en opvallend schittert, dát vergeet men spoedig. Daarom
misschien hoû ik meer van die innig-vrome, krachtige goddelijke stem, dan van 'n
zoo-genaamde opera-ster, die de wonderlijkste trillertjes kan maken, wat misschien,
als kunst, heel mooi
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is, maar dat mij niet zeer sterk treft. Maar die buitengewone opera-zangeres wordt
's avonds opgewacht en gehuldigd als ze in het rijtuig stapt. Wat 'n vreemde
menschen zijn er toch! Zoo iets zoû ik onmogelijk kunnen doen. Maar wel kan ik
zeer dikwijls aan het mooie en aan het goede denken en dat maakt me sterker, dat
maakt me beter, dat maakt me gelukkig!
Toen Agnes, omstreeks zes uur in den namiddag, het huis uit- en de straat
instapte, op weg naar de woning van Frits van Steenderen, woei er een weinig wind
door de lucht en die koelte deed pittig aan in haar gezicht. Weinig menschen en
geen kinderen waren op dit uur in de straat waar de zon bleek-goudelend nog in
scheen. Zwaluwen sjierden angstig en repwiekend boven de daken der huizen en
op de straatsteenen, vóór Agnes, hipten kol-ronde musschen, die, een eindje verder,
in dichte rijen gepropt op de takken van een olm, zwetsend tsjielpten en in de diepe,
schaduw-volle holen van den boom, schenen gevangen en gekooid.
Gaande over het zanderige en knerperige grintpad, tusschen twee rijen grijzige
boomstammen, langs het vuilgroene water dat tusschen de steenen wallen der
recht-lijnende kade, hier en daar wit-spiegelend deinde, zag Agnes op eene oude
tjalk, verweerd en verveloos, de kleine schipper in een blauw jasje, met een pet op,
rustig rooken uit een pijpkluifje. Een wit mutsje rees heel langzaam uit de
schaduw-zwarte vierkante opening van de kombof en een tanig-geel grof-goeiig
gezicht eener oude vrouw koekeloerde naar het kruiselings gebeende schippertje,
dat fijnblauwe rook-golfjes door z'n tanden liet spuien en die niet eerder terzij keek
dan toen de ander riep: ssst. Daarna pakte hij het pijpje in de eene hand en met de
andere, gestrekt, hield hij een groote witte kop vol dampend vocht vast, benaderde
die naar de lippen, stortte dorstig een slok naar binnen en morde grommig naar het
in de zwarte vierkante opening naar beneden dalende mutsje: ‘bliksem, die is heet,
ouwe!’
Agnes las op den voorsteven den naam van het schip, ‘De Vrouw’. Naast ‘De
Vrouw’ lag log en zwaar een nieuwe tjalk met frischglanzende gele en roode
verf-banden om den romp en het drinkwatervaatje met z'n kalk-wit geschilderde
hoepels eromheen was een tonnetje om er het heerlijkste watertje in te bewaren,
vond Agnes. Hoe zoû dit schip wel heeten? En, stil-staand, las Agnes den
beduidenis-vollen naam: ‘Nieuwe Zorg’. Een kees-hond kefte haar nijdig na en toen
Agnes omkeek, dreigde hij, over de loopplank heen, aan wal te zullen komen. Met
twee voorpooten op die plank bleef hij een poos vinnig keffen, tot een amper loopend
maar lukraak waggelend schipperskind ‘Kees’ in z'n nekharen griste, die dadelijk
zweeg en in een kring, als beschermend, om de kleine bleef heendolen.
Agnes versnelde haar pas. In de Johannes Verhulststraat, dicht bij Frits' woning,
verlangzaamde zij haar stap en vóór zijn huisdeur staand, aarzelde haar opgeheven
hand het electrische schelknopje te bedrukken. Deed zij niet als een bedeesd meisje,
dat bedremmeld stond te wachten? En waarom? Haar vingertop duwde op het
knopje en daarbinnen, boven, riep, fijn-vibreerend, de electrische schel. Dadelijk
daarna ging de deur open en Agnes stond, als beteuterd, langs de schemerige
belooperde trap-treden de donkere hoogte in te kijken, vanwaar een schelle stem
haar verzocht boven te willen komen, alvorens zij iets had gevraagd. Toen klonk
Agnes' stemgeluid vreemd en haperend, of mijnheer... Van Steenderen thuis was.
Of u maar boven wil komme, verzocht opnieuw de schelle en duidelijke stem;
‘mijnheer is in z'n kamer, maar mijnheer komt 'r al ân!’
Boven in de gang kwam Van Steenderen Agnes tegemoet. Zoo kindje, streelde
zijn behagelijk geluid; je komt verrukkelijk vroeg! Hij nam haar hoed, die zij losgepend
had, uit 'r handen aan, wachtte ook de handschoenen.... Agnes ging de kamer
binnen en de ander kwam, handenwrijvend, achter haar aan, klapte de deur dicht,
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pakte haar polsen. Nog zelden had Agnes zijn gezicht zoo verheugd en lachend
gezien, toen hij vóór haar stond, met haar polsen in zijn toegeknepen vingers en,
naar hij schertste: de poppetjes van zijn oogen in haar oogen kon zien’. Zij
hoofdschudde, niet begrijpend.
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Hij gaf nog geen uitlegging, maar haar kin tusschen duim en vinger zachtzinnig
nijpend, naderden zijn lippen haar mond, keek weêr, - naar hij herhaalde, - in de
poppetjes van haar oogen en zoende Agnes, die hij daarna alleen liet staan, om
een stoel voor haar te verschuiven en goed te plaatsen, zoodat zij prettig zitten zoû.
Tusschentijds lei hij uit, de beteekenis van de ‘poppetjes’, wat niet anders was dan
dit: hij zag zijn eigen gezicht weerspiegeld in haar oogen en dat was dan zoo klein
als 'n poppetje... begreep Agnes wel? Nu begreep zij de uitdrukking en vond die
wel leuk. 'n Echtkinderlijk gezegde, dacht ze erbij.
Agnes zat in een kussen-crapaud, met tegenover haar Frits in een rieten stoel
met hooge rugleuning. Buiten was nog het late heldere daglicht, maar in de hoeken
der kamer spon zich het schemerlicht donkerend uit. In de stilte murmelde het
theewater, dat zachtekens begon te gonzen als het zingen eener bij. De wee-zoete
geur van sigaret-rook, die boven in de kamer, tegen de zoldering, deinde, snoof
Agnes enkele malen op. Toen snoot ze bedaard haar neus.
Wil ik de balcondeuren 'n beetje open zetten, haastte hij, opstaand; want misschien
hindert je de rook, die nog in de kamer staat.
Ja asjeblieft.
Hij deed dat. Weêr langs Agnes heengaand boog hij zich in tweeën, met zijn
gelaat naar haar toe en tipte met de punt van zijn neus aan haar neustop, wat hij,
verzocht ze hem, niet moest doen! Daarna betastten de holten zijner handen haar
blossige wangen en hield hij die, met aan beide kanten van haar hoofd uitgespreide
vingers en in zijne oogen het raadselend glinsteren, waar Agnes, rustig naar zag.
Snel glipte de herinnering op aan den avond toen zij hem voor het eerst had gezien
en de vreemdsoortige vreesachtigheid, die haar toen had overmeesterd wiekte door
haar gedachten. Zijn stem klonk zacht-gedempt en eenigszins heesch sprak hij
thans van dien avond der eerste ontmoeting. Dat verraste Agnes en blij bleef zij
luisteren zonder te zeggen dat ook zij aan dien eersten avond dacht. O, hij had haar
dadelijk sympathiek gevonden. Of sympathiek niet zoo zéer... maar geresolveerd!
Zij was dien eersten avond, hij mocht 't nu wel zeggen, niet-waar? - 'n klein beetje...
och, 't was natuurlijk wel begrijpelijk!.. schoolmeesterachtig... met 'r vraag- en
antwoord-spelletje, herinnerde Agnes zich wel?
Maar ik deed toch niet blauwkousachtig, vreesde zij gemoedelijk.
Neen, blauwkousachtig deed zij niet. Blauwkousjes waren exécrabel! En exécrabel
was zij niet, spotte Van Steenderen hard. En wie schonk er nu thee in de kopjes,
hij of zij?
Ik, verzekerde Agnes met stevige stem, oprijzend en van plan 'n èchte vrouw te
zullen zijn. Om haar ijverige bedrijvigheid heen schrijdend, sloot hij de balcondeuren
dicht en kwam weêr zitten. Zóó thee-schenken als zij daar deed, loofde de
postcommies, kon geen blauwkousje. Dank je wel lieveling. Hij nam het kopje
voorzichtig uit haar hand aan. Zij-zelf zette zich weêr, tegenover hem, met niets in
haar handen. Hij proefde, en zij zag het puntje van zijn tong telkens, na elk teugje,
zijne lippen even bevochtigen.
De schemering viel geheel en gauw. Hij praatte opgewekt, vertelde van zijn
levenslust, sinds hij haar kende en zoo'n avond als dezen was verrukkelijk!
Herinnerde zij zich wel dat hij eens, het was op een avond toen ze naar haar huis
liepen, zoo naargeestig gestemd was en dat het leven hem toen leêg en nutteloos
leek?
Zij knikte.
En ook haar eigen boetpredicatie? Herinnerde zij zich die ook?
Weer knikte zij.
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Jij kunt tooveren. Want die boetpredicatie is toch de medicijn geweest tegen mijn
hypochondrie. Geloof je dat wel?
Agnes zweeg, pakte het nagemaakt-chineesche kopje vol geurige thee van het
theeblad.
Gelóóf je dat wel, hield hij aan, naar voren neigend met nieuwsgierigheid in zijn
gretigen blik. Dan moest hij haar toch direct eerlijk verzekeren dat heusch! die
boetpredicatie er part noch deel aan had! En hij lachte. Ja zeker. Hij meende het.
Niet de boetpredicatie, maar Agnes-zelf, zooals zij was, zooals zij deed, zooals ze
kon glimlachen, zooals, enfin, in één woord....
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Van Steenderen stond op en in de zwartwebbende duisternis naderde hij haar, hield
voorzichtig haar hoofd tusschen zijn aanvattende handen, en keek met zijne stekelige
oogen scherp en recht door haar pupillen, die uit frissche onwetendheid schenen
grooter te groeien in de open kassen.
Enfin, in één woord... haar zie-iel, meende hij werkelijk, en zijn stem galmde naar
de hoogte, als iemand die in valsch-lyrische bedwelming declameert. Toen kuste
hij haar langdurender en hartstochtelijker dan ooit te voren. En zij moest zich uit zijn
greep loswoelen om op te staan. De duisternis werd volkomener en benauwde haar.
Het was of zij, van de lage kussen-stoel oprijzend, uit een kuil in den grond, naar
de hoogte steeg. Frits dwaalde als een zwart spook in de kamer en zocht lucifers,
die op zijn bureau moesten staan. Of wilde zij nog 'n poosje blijven schemeren?
Niet? Dan zoû hij het gaslicht boven zijn bureau aansteken. Maar hij vond zoo-waar
geen lucifers! En, in het voorbijgaan langs Agnes, om een doosje uit zijn slaapkamer
te halen, tikte hij met een vingeren-paar haar aanminnig op de wang, zooals zij wel
eens deed tegen de wang van een schoolkind.
Achter zijn slaapkamer, die door suite-deuren van zijn zitkamer, gescheiden
waren, floot Frits een deuntje van den Donau-wals en kwam gematigd, maar grappig
dansende aan, schoof de deuren weêr dicht, rikketikkerde met de lucifers in het
doosje, als sein van zijn vondst en komst, danste zacht op geborduurde muilen en
fijntjes tusschen de lippen fluitend verder, langs Agnes heen, naar zijn bureau, waar
hij het gas liet ploffen, dat, onder een groen hoedje zonder rand, zacht over het
tafelvlak uitscheen. Beiden plooiden de gordijnen dicht. Zat hij dikwijls aan zijn
bureau? Ja, heel dikwijls. Gebruikte hij de stalen liniaal vaak, die daar lag? Nog-al.
Mooi eenvoudig koperen inktstel stond dáar. Já. Dat had had hij gewonnen, als
derde prijs van 'n biljart-wedstrijd. Zij wist niet dat hij zóó goed kon biljarten! Mocht
zij zijn boekenkast eens van binnen zien? Welzeker.
Hij sloot de deuren met eikenhouten paneelen en groen-begordijnde glasruiten
daarboven, open en beiden stonden voor de planken, waarop de boeken-rijen.
Gezien? Dan... Maar zij had nog niets gezien! En toch sloot hij, kwasi-plagend, de
deuren, genietend van haar handtastelijk verzet, van haar vlei-vragende stem: ‘toe,
Frits, doe nou niet zoo kinderachtig....!’
Als je het sleuteltje uit m'n hand krijgen kunt, verzon hij, een gebalde vuist toonend.
Een speelsche maar sterke overwinnings-lust dartelde in haar gedachten. Geef
mij het sleuteltje maar, verzocht zij eerst kalm en ernstig, doch toen hij zijn
voorwaarde en het sleuteltje bleef vasthouden, trachtte zij met beide handen zijn
vuist open te breken, waardoor zijn lichaam krampige buigingen maakte, en zijn
lach hinnikend door de kamer malde. Zij was sterk in haar knuistjes, prees hij. Jij
bent niet sterk in je handen, vond zij, hem bijna het sleuteltje ontfutselend. Dat was
hem te-veel! Hij sloeg zijn arm om Agnes' rug, tilde haar van den grond en, enkele
passen verder wankelend, vlijde hij haar in de lage kussen-zachte crapaud, knielde
voor haar neer, zot-nederig doend, in aanbod van zijn vuist.
Haar wangen werden, - zij wist dit, - gloeiender en rood. De overwinningslust
plaagde haar zwakke kracht, spotte met haar zich-gewonnen-geven en kampte met
haar verstand. En de eerste overwon. Zittende, vatte zij zijn gevuiste hand kloek
aan, en als berstte ze een hardschalige vrucht van-een, brak zij die open en hield
haar overwinningsteeken hoog boven hem uit. Het spelletje scheen uit, toen Agnes
naar de boekenkast ging om de deuren te openen. Maar van Steenderen was achter
Agnes en nauwelijks het slot ontsluitend stevigde hij zijn rechterarm om haar heen,
zoodat zij in de buiging van zijn elleboog rustend zonk en zijne lippen haastig
klemden aan haar mond.
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Haar gloeiend-rood gelaat wilde zich nog ontwringen, maar kon niet. Haar
half-opgeheven rechterhand was een onvoltooid gebaar naar zijn gelaat om de
omhelzing te onderbreken. Er scheen geen grond onder haar voeten en hij zoende
haar herhaaldelijk, schroeiend en wreed. Zij hoorde hem heesch fluisteren:
‘En wie is nú sterker, wie is nú sterker....?’
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Zij wilde hem zeggen dat híj nu de sterkste was, maar kon niet. Als een zoet vergif
brandde zijn verzengende begeerte in haar lippen, in haar bloed. Het was als
kantelde zij en stortte in de diepte. O, die onmacht, die onmacht! En aldoor die stem:
‘Wie is nù sterker, wie is nù sterker...?’
Ze wilde luidkeels schreeuwen, jij bent sterker, maar alle kracht was uit haar weg.
Toen verwijderde hij zijn mond, slechts enkele oogenblikken, van haar lippen en
duwde met één zijner gemuilde voeten, behoedzaam maar zeker, een suite-deur
dreunend weg en open, ruggeleunde tegen de andere deur, die rommelend
verdween.
Een wekkerklokje in de duistere achterkamer repte zich, tik-tik-tik-tik....
Agnes hoorde het getik. Met wijd-open oogen staarde zij naar de hoogte en in
driftigen wil zich bezinnend, sloop gluiperig een warme adem naar haar mond. Maar
vóór zijne lippen haar aanraakten, worstelden haar armen zich op en met een open
hand striemde zij hem raak-slaand in het achteruit schokkerend gelaat. Toch hield
hij haar, als in een boei, omkneld. Maar met beide handen tegen zijn borst aan,
preste zij hem van zich af en siste haar stem:
Laat me lós, laat me lós, laat me lós, zeg ik!
Wankelend vielen zij uit elkander. De verslagene stond ontredderd, scheen
verdwaasd. Zijn muilen stonden schots en scheef vóór zijn voeten en hij grijnslachte
stomp naar Agnes, die, met een tusschen haar handen geklampt gelaat, dat door
angst en schrik kreukelig voorhoofd-rimpelde, verder en verder van hem af, achter-uit,
week, in de richting van de deur. Zij sprak niet, en haar hoofd, vrij en frank, uit haar
los-latende en neêrdalende handen, fier verheffend, wist zij zich op een hoogte,
waar hij haar nooit meer zoû bereiken. Even hertrilden angst en schrik toen de
benauwende duisternis, achter, op haar scheen in te stormen, maar afschuw en
walging kolkten op in haar hart, die uitbarstten in de enkele klank:
Bàh!
Zij wist de deur achter zich en zag hem langzaam naderen met toegekierde oogen,
die als weggedoken, listig en geniepig spiedden. En de grijnslach was om zijn mond.
Hij stak, verzoeningsgezind, haar zijn hand toe en ze vroeg of-i gek was!
Met de handen op zijn borst verzekerde hij, niet gek te zijn. Alleen 'n beetje...
‘passionné.’ Dat was zoo de aard van 't beestje! Maar dat was toch, au fond, eigenlijk
niet zoo heel erg niet-waar? Daarom moest Agnes nu niet zoo verontwaardigd kijken.
Dat stond haar niks goed. Wist Agnes wel dat zij hem pardoes! in het gezicht had
geslagen? Foei, fulmineerde de geslagene, wel foei! 'n Vrouw mag niet slaan,
leeraarde hij. Maar, Agnes was wat overspannen. Dàt was 't. Zij was overspannen.
Maar hij wist daar wel de oorzaak van. Als ze nu eens heel kalm met hem - hij
trachtte haar polsen te omvatten....
Neen, weigerde ze kort en beslist.
Zie-je wel, zij was overspannen! Ze scheen wel kalm, maar ze wás niet kalm, wist
van Steenderen. Maar hij wist daar wel de oorzaak van. Kom, ze moest verstandig
zijn. Weêr poogde hij, schuchter, haar polsen te vatten, wat zij ontweek, krachtiger
en beslister dan te voren weigerend, met:
Neen.
Nô-nô-nô-nô-nô, troetelde hij, zoetig-kalmeerend, waarom nu zoo hardnekkig?
En wat stond ze daar als 'n beleedigde vorstin! Dat moest ze niet doen. Hij was
te-ver gegaan niet-waar? Nu ja... men was toch jong... of was zij dan tóch 'n
blauwkousje? Maar dat wist hij wel beter. Zij was geen blauwkousje, integendeel,
zij had... temperament, maar dat sluimerde en zie, dat sluimerende temperament,
had hij gewekt. Bleef zij nu nog lang zoo hooghartig daar staan, of.... Weer poogde

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

hij haar naar het midden der kamer meê te vleien, maar haar stem bleef koel en
hard, kortte:
Néén.
Toen keerde Agnes zich fiks om, pakte den deurknop vast. Doch eer zij in staat
was, de deur naar zich toe te trekken, sloot een zijwaards schielijkende hand
behendig het slot om. En zij stond te stampvoeten van ingehouden woede, vlak
voor hem, die den sleutel in zijn broekzak borg en plagend haar stemklank nabootste:
néén... néén...
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Als je niet onmiddellijk die deur, - zij wees erheen, - open sluit, dan schreeuw ik om
hulp, dreigde Agnes.
Olalà, maar kon zij dan niet tegen badinage?
Badinage of nièt, doe die deur open, beval zij. Breng me niet tot 't uiterste, man!
Want ik walg van je, ik wàlg van je, floepte zij hem recht in het gezicht, met gestrekte
armen en gevuiste handen langs haar lijf. En tegen zijn grijns in, brak zij uit:
‘Denk nìet dat ik nog angst voor je heb; denk nìet dat ik nog ontzag voor je heb,
want nu wéét ik, hoor je n't? nu wéét ik wat er achter je zit. Sta toch niet zoo te
grijnslachen om wat ik zeg, maar doe die deur open! Wat 'n làffe man, minachte zij,
om de deur af te sluiten! Je moest je schamen... nee, spreek niet tegen me, spreek
asjeblieft niet tegen me, want ik kan je geluid niet hooren, zonder... ik kan je gezicht
niet zien, zonder... ik begrijp 't niet, ik begrijp 't niet, hoe ik hier ben gekomen, dat
ik heb gedúrfd... alles is vàlsch in je, àlles... en ik heb 't geweten, ik heb 't gewéten...
je hieldt niet van kinderen en je brief, je brief! O, ik heb 't geweten... alles is vàlsch
in je. Misschien kun je 't niet helpen....
Hier stokte haar stem en dacht zij aan zijn moeder, die had hij gemist, en aan zijn
vader. Maar hij lachte spottend en trok de schouders op, niet begrijpend. En dat
deed haar stem niet stillen.
... Ja lach maar, lách maar, maar je lach doet pijn! Je kúnt niet hartelijk lachen.
Er is ook geen reden om te lachen. Ik kan lachen... ìk kan láchen, als ik denk aan
je mal gedweep met die Miss Duncan... ik kan láchen als ik denk aan je fransche
frazes... ik kan láchen, als ik denk aan je... sociaal-aristocratie! En ik lách! Ik lách,
hahahahaha!
Het was de a[...]ute verdwaasdheid van een opstandig hart. Van Steenderen
suste, ssst, ssst, ssst, sprak van ‘hysterica’, wilde, ferm en actief, haar polsen grijpen.
Wat ze ontweek, zich zwakker wetend na haar lach. Onmiddellijk herstelde zij zich.
En na eene nieuwe kordate bedreiging, op de deur te zullen bonzen, als hij niet
dadelijk met den sleutel het slot ontsloot, gaf hij het geëischte en keek,
hoofdschuddend, haar na. Was dat nou niet het type van 'n hysterica? Erger nog!
Die meid was gewoon krankzinnig! En te gròf om iets van Isadora Duncan te kunnen
savoureeren. Maar hij was te ver gegaan... ja, hij was te ver gegaan! En hij stond
op, om de suite-deuren bij elkander te schuiven.
Op straat liep Agnes. Een fijne stofregen perrelde in de lucht. Haar hoed stond
lossig en scheef op de verwaaide haren en zij was moê, als had zij reeds geruimen
tijd geloopen. Achter zich hoorde zij iemand aanstappen en de vrees, dat hìj 't zijn
zou, die haar achtervolgde, deed haar hart sneller kloppen en haar voeten vlugger
gaan. Het was zeker 'n vreemde, toch wilde zij niet omkijken. Maar gelukkig, de
stappen stierven in een andere richting af. Voor eene winkelkastuitstalling bleef zij
even rusten en verdriet kropte in haar keel. Ik heb nog weinig verdriet gekend....
Wanneer had zij dat ook weêr gezegd of gedacht? Zij wist 't niet. Het scheen haar
een ontzettende avond toe, deze avond. En zij liep verder.
Eensklaps bleef zij voor één der kleine in- en uitgangen van het Vondelpark stil
staan. Wat was het daar donker! Zou zij er wel doorheen gaan? En zij ging, kalm,
rustig, maar haar hart was moê. Tusschen de ruischende boomen en de rillende
heesters, in den fijn stippelenden regen, schreed zij langzaam voort, knedend het
zand onder haar zolen. Overal grotte de duisternis. Hier en daar lijsden lantaarnpalen
en vergeeld licht wasemde uit de glazen kooi en straalde blank-spuitend uit op de
paden.
Schrijdend rechtte zij zich uit en werd nu en dan in den val van lantaarnlicht helder
overschenen. Een fijne doordringende bladerengeur prikkelde in de neusvleugelen,
maakte haar wakker, en toen pas zag zij, dat het mistig regende. Zij schrikte... want
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uit een tunnelend laantje, rechts van haar, klonk het geluid van een kus, die floot
door de stilte.
De gloeiing van haar gelaat scheen door den zachten regen te worden gedoofd.
En haar gedachten werden helder. Wat zij vroeger vaag vermoed had, was nu zeker
weten geworden. Hij was een man zonder hartelijke liefde. Hij was een man met
sterk dierlijk instinkt. Dat noemde hij: passionné. Hij zeide,
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haar temperament, haar sluimerend temperament, te hebben opgewekt en zij kon
hem daar niet op antwoorden, omdat hij, met dat gezegde de kieschheid harer
gevoelens kapot sneed. En toch had hij haar weêr juist en scherp waargenomen,
maar zoo-iets zègt men toch niet! Hij was gròf, ook al scheen hij fijn en kunstlievend!
Laat ik dan maar ‘schoolmeesterachtig’ zijn, en later, misschien... 'n blauwkous....
Opnieuw kropte verdriet in haar keel. Ze zei 't nòg eens: 'n blauwkous.... Nou
goéd, fermden in-eens haar gedachten, al wórd ik 'n blauwkous... al troúw ik niet...
al heb ik dan zèlf geen kinderen... ik geloof, dat ik 'n liefde in me heb, die niet te
vernietigen is... en ik kan werken, ik kan wèrken... ik ben nog jong, ik ben gezond...
en ik zal werken, ik zal wèrken met... toewijding.
Amsterdam, Juli 1907.

Boekbespreking.
M.J. Brusse, Landlooperij, Zwerftocht van een dagbladschrijver onder
stroopers en schooiers, met een kopergravure van Prof. P. Dupont. Een krijtschets van zijn hand is op het omslag weergegeven. Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1906.
Wie zijn gedachten gaan laat over hetgeen in ons land, en in ‘deze tijden,’ het
litteraire leven - het volks-leven voor zoover het iets met de litteratuur heeft te maken
- eigenlijkst is, wie tracht na te speuren welke landgenooten tegenwoordig nog naar
litteraire lectuur zoeken en waar zij het vinden, die zal tot een resultaat komen dat
men zich symbolisch misschien het best voorstellen kan door cirkels, om elkander
heen getrokken. In 't midden een miniatuur-cirkeltje - zoo klein ongeveer als een
‘oogje’ in een bord soep -; 't stelt den kring voor van hen die, wat men zoo noemt,
deelnemen aan de litteraire beweging, die zich op de hoogte houden van wat er om
hen heen ‘verschijnt’ aan nieuwe boeken van litteraire beteekenis, die lezen uit
kunstbehoefte en het inderdaad schoone zoeken, die ook nieuwe gedichten lezen....
Daaromheen dan, in de aangegeven verhouding - d.w.z. ongeveer zoo groot als de
rand van het bord om het soepoogje - volgt de cirkel der leesgezelschappen- en
leesbibliotheeklezers, die van een litteraire beweging niet weten, maar toch wel
grootendeels meenen goed op de hoogte te zijn van wat er belangrijks verschijnt,
in 't binnen- en buitenland...; het is een kring van landgenooten, die dikwijls óók heel
wat lezen, maar daarbij niet in de eerste plaats naar schoonheid zoeken, maar naar
het interessante, het boeiende en het amusante, naar dát vooral wat hen ‘aan hun
dagelijksche sfeer ontrukt,’ hen meevoert op phantastische paden. Gedichten
moeten, om in dezen wijderen kring gelezen te worden, vooral ‘dubbel-belegen’
zijn, hun dichter lang dood, en zijn werk verzameld, kompleet, en compres gedrukt
in een boek van minstens vijf, zeshonderd pagina's, verguld op snee en met een
‘prachtbandje’ erom heen.... Doch, denk u nu dat dit bord op een tafel staat, en die
tafel in een ronde zaal, een enorme koepel..., dan hebt ge eenig denkbeeld hoe
zich om dezen tweeden cirkel heen de derde vormt, die der krantenlezers....
Ik kan het beeld der cirkels hier zoo goed gebruiken omdat het bijna geheel juist
is; de eene cirkel sluit den anderen in, de krant lezen wij allen - zelfs in de
‘bedelaars-doelen’ te Alkmaar, zoo vertelt Brusse, las er een man uit voor, ‘plechtig,
met zalvende stem.’ Die stem, teekent’! Inderdaad vervangt voor duizenden de krant
de preek tegenwoordig. De pers is het grootste instituut, de krant een zeer belangrijke
factor in ons aller opvoeding en ontwikkeling geworden, het krantenlezen een
onmisbaar element van ons moderne leven, een dagelijksche bezigheid die bijna
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tot onze natuurlijke functiën gerekend mag worden; na het onderwijs is er wel niets
in onze maatschappij, wat zoozeer de aandacht verdient van hem, die zijn tijd
begrijpen of daarop invloed oefenen wil, als het krantenwezen, de journalistiek. Men
kan zich bijna geen werkkring denken die grooter macht,
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maar ook grooter verantwoordelijkheid meebrengt, dan die van redacteur aan een
veel-gelezen dagblad. Daarbij valt het lidmaatschap van de Tweede Kamer, ja ook
het onderwijzersschap in 't niet - om maar te zwijgen van óns, gewone ‘schrijvers,’
geduldige samenstellers van romans, gedichten, bundels novellen... met oplaagjes
van vijfhonderd of hoogstens duizend exemplaren!... De schrijver in een blad als
de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ spreekt tot de tienduizenden, tot de massa....
Het is duidelijk dat ik hier gewaag van de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’, en
niet van de overige groote dagbladen (die heusch niet minder gelezen worden)
omdat - zooals iedereen weet - Brusse, de schrijver van het boek dat ik wenschte
aan te kondigen, redacteur is aan dat blad, omdat ook ‘L a n d l o o p e r i j ,’ althans
grootendeels, oorspronkelijk werd geschreven voor de rubriek ‘O n d e r d e
M e n s c h e n ’, die, door dezen éénen man geheel alleen samengesteld, iederen
Woensdag- en iederen Zaterdagavond aan den ‘Rotterdammer’ een (extra!) charme
van belangwekkendheid en van... litteratuur bij-brengt. ‘Zooals iedereen weet’,
schreef ik. Is het soms niet zoo? Is Brusse's naam niet een ‘household-word’
geworden onder ons, de naam voor een zeker genre van ‘journalistieke kunst’, voor
een zekere methode ook van maatschappelijk onderzoek? Weet niet, bij wijze van
spreken, iedereen in Nederland, dat hij, en niemand anders, de ‘uitvinder’, de maker
van dit genre is, dat ál de na hem gekomenen, die getracht hebben iets in zijn richting
of in zijn manier te doen, dat, om maar 'n paar namen te noemen, Bernard Canter
en Jan Feith, en, nu onlangs weer, die twee jongelui van het ‘Handelsblad’, de
heeren Pisuisse en Blokzijl, met al de gaven die zij dan hebben mogen, de
nabootsers, de volgelingen of leerlingen van Brusse zijn?... En wát voor imitatie is
het dan soms nog!... Hoe slap, kinderachtig en mallerig achter het sterke, moeilijke,
diep-ernstige werk van den ‘Urheber’ dezer idee. De populariteit der z.g.
‘straatmuzikanten’ van het ‘Handelsblad’ - van die twee heertjes die v o o r h u n
p l e z i e r 'n beetje den bohémien gespeeld hebben, een zomerreisje gemaakt op
kosten van het beetgenomen publiek - hun enorme populariteit, zeg ik, hun portret
op sigarenkistjes, is een ontstellend bewijs te meer voor de wufte oppervlakkigheid,
het gebrek aan onderscheidingsvermogen bij de z.g. ‘beschaafde massa’. Als 't zoo
doorgaat zal Brusse weer een ander genre moeten scheppen, want de klad wordt
er in gebracht! Wie tegenwoordig een man met potlooden of postpapier aan z'n deur
krijgt, of, op den hoek van een straat, een paar arme muzikanten ziet staan, hun
wangen opblazend om eenig piep-snerpend getoeter voort te brengen, en intusschen
uitkijkend, één naar het oosten en één naar het westen, of er geen agent aankomt...,
die denkt allicht: och, 't zal er wel weer eentje van de krant wezen!... Een
consequentie waarmee de arme drommels zelf wel heel weinig ingenomen zullen
zijn, en waar ook hun échte vriend en beschermer, de humane schrijver van
‘Landlooperij’ absoluut niet op gerekend hebben zal! Welk een verschil dan ook
tusschen z i j n werk, z i j n mee-leven met stroopers en schooiers, dat innig
medelijden wekt, ja een zekere vriendschap voor die ganschelijk
onmaatschappelijken, en de egoïste grappenmakerij van een paar jeugdige
succes-zoekertjes..., z i j n afgrijslijke nachten, op vunze slaapsteevlieringen
doorgetobd, en de ‘songe d'une nuit d'été’ der beide heertjes-muzikanten in de
frissche lucht onder Gods wijden hemel! Welk een décadence!... Het is als een
mooie melodie, voortgekomen uit een eenzame artistenziel, die, op een draai-orgel
‘gezet’, het stads-straatrumoer, óf, wat nog erger is, op een mondaine fancy-fair het
gedistingeerd gelispel en arrogant geschetter der salon-dames-en-heeren tracht te
overstemmen....

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

Al vroeger - naar aanleiding toen van een bundel schetsen door Jan Feith - vond
de schrijver dezer aankondiging gelegenheid zijn bewondering te uiten voor goede
journalistiek, voor dat - bij al de macht die het geeft toch meest bescheiden, immers
naamlooze - werk-van-één-dag, waar soms ‘méér geest, méér pit in zit, zich méér
talent in
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openbaart, dan in zekere drama's die vele opvoeringen beleefden, zekere verhalen,
die tijdelijke goudmijntjes bleken te zijn voor boekhandelaars en
*)
leesbibliotheekhouders’ .
Daarbij werd gedacht aan allerlei krantenwerk, aan hoofdartikelen, aan
kunstrecensies, aan correspondenties, ja zelfs aan raads- en kamerverslagen. Maar
hier hebben wij nog iets anders! Het duidelijk en behoorlijk gestileerd, pittig en
overtuigend schrijven van allerlei krantenartikels is een goed ding, maar het uitvinden
van een geheel nieuw genre, het toepassen van een werkmethode waaraan
lichamelijk lijden verbonden is, het zich daarmede dienstbaar maken aan ruime,
humane (‘humanitaire’ zegt men tegenwoordig! waarom?), aan warm-menschelijke
begrippen, en vooral, het opvoeren van zulk werk tot iets litterairs, iets móóis! ziedaar een béter ding! Ik weet niet wat bij Brusse indertijd den eersten ‘stoot’ heeft
gegeven. Was het zijn eerzucht, zijn liefhebberij in z'n vak, zijn inventieve geest die
er behagen in schiep nieuwe journalistieke mijnen te ontdekken, kortom: was het
de journalist of de ménsch Brusse die er het eerst aan dacht - want daar is hij mee
begonnen - de omstandigheden waaronder zeevolk in een havenstad wordt af- en
aangemonsterd van gansch dichtbij te gaan bestudeeren? Nog eens, het is mij niet
bekend, en wie weet of hij zelf nog wel in staat zou zijn zich precies te herinneren
hoe het begon, of 't vooral was: hij, Brusse, die er naar verlangde die omstandigheden
te leeren kennen en, door ze bekend te maken, te verbeteren, dan wel of hij had
opgemerkt een begeerte onder ‘het publiek’, een geestesrichting van zijn tijd, een
groeiende belangstelling in de toestanden der maatschappij die verder door te
dringen wenscht dan in vergaderingen en beurzen, concertzalen en schouwburgen.
Maar wat doet het er ook toe! Hij had een denkbeeld, een plan, en hij handelde er
naar; hij zei niet alleen (als zoovelen) met een wijsgeerig gezicht: het zou wel eens
goed zijn als iemand eens’... enz., neen, hij dééd het! Brusse is niet enkel een
schrijver, hij is ook, en vóór alles, een man-van-de-daad, de frissche, moedige
levensdaad, hij durft te leven, zich welbewust te bewegen, te hándelen ‘onder de
menschen.’ Wij, andere schrijvers, wij hebben allen iets schuws, iets monnikachtigs,
wij houden van afzondering en stilte - een orgel in de straat, een piano bij de buren,
ze zijn al in staat ons te storen, ja het werken onmogelijk te maken! - hij, Brusse,
schreef, zooals hij in een noot zegt, zijn verhaal van Landlooperij ‘grootendeels
gedurende den tocht,’ d.w.z. op straat of in een kroeg, in een visschersjol of in een
‘bedelaars-doele’, in duffe benauwenis of vloekend rumoer’!...
Waarin bestond zij eigenlijk - in essencie - Brusse's vinding, en wat is het karakter
van zijn werk?... Lezers, ik behoef het u eigenlijk al weer niet te vertellen, ieder uwer
weet het, iedereen kent Brusse! Inderdaad, het schrijven over een boek als dit gaat
wel met een gansch ander besef gepaard dan het schrijven over goede boeken die
wat meer bekend gemaakt moeten worden. Het lijkt zoo onnoodig! Eenige honderden,
misschien, lezen dit artikeltje van mij, duizenden hebben ‘Landlooperij’ gelezen - in
de krant. En toch neen, er zijn er ook, velen, die den ‘Rotterdammer’ nooit in handen
krijgen, en dit boek is er een dat gekocht en bewaard moet worden ook door hen,
voor wie de lectuur niet nieuw is....
M.J. Brusse dan heeft begrepen dat een ‘heer’ er nooit achter komen kan hoe de
armoe leeft, dat, wie daarvan op de hoogte wil raken, zijn ‘heer-schap’ verloochenen,
tijdelijk afleggen moet, en een schooier worden met de schooiers. En dat wel zonder
aarzelingen of restricties, zonder de zoete toespijs der vertroeteling onmiddellijk na
het bittere drankje van ellende, maar met geheele overgave, groote wilskracht, diepe
ernst. Het eenige wat hij daarbij moeilijk ontberen kon, was de kameraadschap van
*)

‘Elseviers G.M.’ Juli 1906,
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een échten ‘man uit het volk’, een die hem gidsen en ter zijde staan kon. Zoo'n
makker vond hij in zijn vriend Toon, die, evenals vroeger in de zeemanskroegen
van Rotterdam, ook nu weer met hem meeging ‘met de nachtboot’ naar Den Helder,
‘scharrelen op zee’, stroo-
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pen, ‘azen met den mottige’, en landloopen. Hij vermomt zich dus, en schudt het
heerige van zich, en dan... luistert hij, en kijkt, en ruikt, proeft en voelt. Het blijkt wel,
dat al zijn zintuigen buitengewoon ontwikkeld zijn en dat hij bovendien beschikt over
een kalmte, een vermogen tot aandachtsbepaling en een tegenwoordigheid van
geest, die zeer zeldzaam zijn bij het droomerig artiestenvolk. Brusse's ‘procédé’,
als men daarvan spreken kan, is zoo eenvoudig mogelijk. Hij is een realist ‘pur sang’,
hij wil niets dan: de waarheid zeggen. Om compositie of stijl bekommert hij zich niet
veel, het verloop van zijn avontuur zelf bepaalt de compositie van zijn verhaal en
zijn ‘stijl’ is een wijze van meedeelen, zoo sterk en kleurig mogelijk - met té veel
nadruk soms wel, nadruk bijna op ieder woord - van het geziene en ondervondene.
Lyriek is er alleen in woorden, in adjectieven en substantieven, de epiek is die van
het waarachtig gebeurde, de dramatiek die welke het groote, druischende leven
elken dag om ons heen vertoont. Men zegt wel, dat Brusse te zeer precies, te
‘fotografisch’ weergeeft. Een wóórd, meer niet, dat ‘fotografisch’! Men probeere
maar eens het ná te doen. En men stelle de ‘foto’ van een landlooper naast een
levend portret, zooals Brusse er zoovele heeft gemaakt - ik hoop er straks een paar
te citeeren -; het heeft er net zooveel van, neen, nog minder, als van Prof. Dupont's
*)
kunst waaraan wij het mooie titelprentje in ‘Landlooperij’ te danken hebben. Ook
zegt men, dat hij zijn gesprekken, zijn ‘dialoog’ (de roman-term schijnt hier niet op
zijn plaats) te zeer ‘phonetisch’ weergeeft. Geen kunst zou dat zijn, maar
geheugenwerk. Ook dit lijkt mij een... vergissing, om er het minste van te zeggen.
Een phonetische weergave der in een bedelaars-slaapstee, of onder stroopers,
gesproken taal - het zou natuurlijk onmogelijk, het te bestreven zou geen kunst,
maar dan ook inderdaad héél iets anders zijn dan wat Brusse geeft. De dialoog in
‘Landlooperij’ - men zou haar ‘essence’ van schooierstaal kunnen noemen. Gij krijgt
een indruk, een ‘denk-beeld’ van hoe het geweest en wat daarbij gevoeld en gedacht
†)
moet zijn. En dàt gij dien indruk krijgt, bewijst... het kunstenaarsschap van Brusse.
Ik zei, dat Brusse's vijf zintuigen meer dan behoorlijk ontwikkeld moeten zijn, zijn
concentratievermogen en geheugen bizonder sterk, om er zijn doel mee te bereiken.
Men meene intusschen vooral niet dat deze wonderlijk-wel toegeruste
schrijver-landlooper overigens niet veel ‘in zijn mars’ hebben zou. Zonder zijn
menschenkennis - zij het waarschijnlijk een volkomen ‘ongeleerd’ psychologisch
weten -, zonder zijn opgewekte levendigheid, zonder zijn... men mag wel zeggen:
talént van met allerlei menschen om te gaan, ja, zonder nog vele eigenschappen
meer, die, met de opgesomde, zijn merkwaardig schrijversschap uitmaken, zou hij
er niet zijn gekomen. Men leze maar eens het hiervolgende stukje uit het ‘Tweede
Hoofdstuk’ (getiteld: Scharrelen op Zee) en men trachte eens na te gaan welk
complex van gaven tot het scheppen van zulk een scènetje benoodigd zijn. De
scharrelaars zijn op Tessel aangekomen en zij zitten in Mijntje's herberg, aan 't
scharrebier, wanneer toevallig de veldwachter komt binnengekuierd (bl. 54).
‘“Hi!”’ - lachte de Mottige - ‘daar hei je hèm ook!’
‘Goeie morge manne’ - groette de koddebeier met 'n slim gezicht naar de oude
rotten - ‘zijn jullie hier om te stroope?’
‘Net geraje’ - zei de ouwe - ‘maar we woue jou eerst eris vrage of er nog veel
konijntjes hier zitte; want zie je, wij hebbe niks as zoo'n ouwe voorlaaier bij ons,
zoo'n gammele spuit van de slag bij Waterloo nog; kan jij ons niet 'n fijn geweertje
leene, veldwachter?’
*)
†)

Wat het omslag betreft, ook een mooi teekeningetje vind ik, maar - niet voor een boek-omslag.
Het eenige in Brusse's taal waar ik voor mij bezwaar tegen hebben zou, is een spelling als
‘zuchtte nie’ op blz. 2, waar de schrijver zelf aan 't woord is, de keus van een uitdrukking als
‘walgelijk worden’ (blz. 327) waar toch zeker ‘walgen’ zal bedoeld zijn.
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Van leenen wou de veldwachter niet weten, maar hij had er wel nog een voor
Albert te koop; en de man van 't recht en de stroopers sloegen aan 't loven en bieden,
maar konden toch niet tot overeenstemming raken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 17

433
En zoo kwamen ze vanzelf weer te praten over stroopen en de strandvonderij.
De Mottige wees op Hannes en ons: ‘die mot je hebbe, mejonge; dat benne
stroopers. Hier Hannes - vertelde nie giftig - met de Gorrel en die Bels, die wilde,
die gekke, waar de maats zelf bang voor waren, die hadden verleejaar winter in 'n
kroegie gehoord, dat er 's nachts drie veldwachters zouden zitten bij 'n boer in de
buurt, te loeren op hazendieven. Tot 't nacht werd, waren de koddebeiers 'n potje
gaan zitten kaarten, want de stroopers kwamen ommers nooit vóór eenen in 't veld.
Maar Hannes, die is zoo gehaaid as 'n roppie, en wat het die snaak toen gedaan?
- die het met 'n paal de voordeur verspalkt, en z'n maats maakten de klink van de
achterdeur vast aan 't hek. Toen had hier Hannes twee haassies geschoten, vlak
voor hun raam, en toen de huichelaars d'r uit wouwe komme, zatten ze zèlf geknipt’.
De veldwachter lachte wat bleekjes, terwijl de stroopers zich tranen grinnikten.
En hij gooide 't gesprek gauw over een anderen boeg.
‘As je 't nou hebt over 'n vangst, dan had ik er eentje vanochtend! Ik ging me fuik
schouwe, en wat denk je dat er tege de vleugel an lei?’
‘'n Lijkie?’, gromde Albert.
‘Nee man, 'n vat vet van drie honderd pond’.
‘Verdomme zonde voor God’ - sloeg de ouwe met z'n vuist op de tafel - ‘dat zoo'n
vent dat mot vinden. Die is nou van alles: veldwachter, strandvonder, jachtopziener,
havemeester en weet ik al wat meer, en daar het me zoo'n kerel zóó'n tof sjouwtje!’...
En Hannes gromde kwaadaardig: ‘Da's ook in verkeerde handen gevallen!’...
‘Ja, wat wou je?’
‘Dat je 't had late drijve, wat donder, voor 'n arme bliksem; of hebbe me 't soms
nog niet krap an genog?’ - jammerde Albert, en hij huilde er haast om. ‘Net as die
trossesnijer bij ons, die 'n blik boter van tachetig pond krijgt te vinden, en 't - lang
zal ie brande - na de strandvonder sjouwt, met z'n dooje gezicht. En daar het toen
die kostelijke smeer in de boet magge legge, tot 't van 't stinke naar de mistbelt toe
most. Zoo'n leelijke Chineesche trekletter.... Late me nog maar 's 'n sjouwtje magge
hebbe, en die slampamper springt weer in de vlet om z'n deel, 'k val dood as 'k 'm
dan niet laat zwemmen, dat barrel!’
‘'t Gaat anders slecht met de palingvisscherij’ - zei de koddebeier weer - ‘vange
jullie ze nog?’
‘Praat jij van paling?’ - viel de ouwe weer in met glimmende oogjes - ‘hier, in die
prutsloot achter jouw huis? zat dáár effe paling! Daar heb 'k op 'n nacht - toe lee de
veldwachter hier buite kennis - effe paling gevangen, zooveel as 'k wou, met me
schepnet. Ik en me maat, ieder an 'n kant loope trekke, van de noord- na de zuidhoek;
't wemelde d'r van paling, allemaal knape zoo dik as me arm. Maar van dat uitzoeke
kwam die modder op 't gras te legge, en daar zeit 's morgens jou ouwe vader
bleekweg: “Hebbe jullie me fuikies geleegd?” Nou, wij houwe ons droog, hè. En
toen zeit me die ouwe: “dan heit er een koei in de sloot gelege”.... Maar wij hadde
'n goeie die nacht, de man twee riksdaalders’....
En lachend stonden we allemaal op, we kochten wat blauwe-piek voor op zee,
heschen de zeilen en voeren mèt voort, voor den wind naar de Dooje Mok, een
kleine baai op Onrust.’
En wilt ge weten of deze levendige verteller ook ‘stemming’ geven kan, lees een
enkele alinea op bl. 95: (Hoofdst. III: Stroopen).
‘Stom stapten we voort door den nacht. Nu en dan even schuw rondzien als er
wat ritselde in de wijde stilte; maar dan was 't een kievit die opvloog, of 't klepperen
van 'n damhek door den wind, die in gierende vlagen aanstreek over duin.... Eenmaal
ook bolderde een goederentrein in kronkelende jacht door de velden, de groote
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glimoogen wijd opengespalkt, dat je rilde van zoo'n spokig zwart monster plots vlak
langs je heen.... Daar achter viel de roerlooze nacht dan weer dicht. Maar er bleef
angst in 't witte gezicht van de maan, alsof 't dreigend gevaar zag, verscholen in de
blanke wazen
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van dauw, dat ons zou bespringen zoodra weer een wolkbonk 't donker ging maken....
Je voelde 't koud loeren in 't holst van je rug’.
Ten slotte wou ik dit nog zeggen. Ik heb zoo'n vermoeden dat Brusse, wanneer hij
in zijn zeldzame rusturen eens tot zichzelven komen kan, en denkt aan wat hem
zijn ‘carrière’ totnogtoe heeft gebracht, denkt aan zijn positie als ‘schrijver’ in
Nederland, aan zijn succes, en aan den ‘roem’ (Nederlandsche roem! och arm!)
van anderen, van dames en heeren die veilig en welverzorgd in hun kamers gezeten,
rustigjes, ja min of meer genoeglijk voortschrijven, over litteratuur of over
natuurschoon, aan sprookjes of tooneelstukjes.., ik heb zoo'n vermoeden, zeg ik,
dat hij dan wel eens een oogenblik last hebben kan van zekere bitterheid, misschien
ook van zeker superioriteitsgevoel en een weinig spotlust.... Want, niet waar, de
verdeeling van roem en aanzien onder de ‘gegadigden’ in onze prachtig ingerichte
maatschappij gaat nu eenmaal wonderlijk onbillijk.... Die heeren en dames, waarvan
ik sprak, Brusse ziet ze dan misschien als de officieele, gepatenteerde letterkundigen
in Nederland en zichzelf als ‘maar een krantenman’, iemand die 't nooit verder
brengt, in de schatting der massaas, dan tot artistiek journalisme, tot zeer
voortreffelijk... één-dagswerk!... Het is maar een vaag vermoeden van me, het kan
natuurlijk best wezen dat de heer Brusse ver boven dergelijke overdenkingen staat,
dat ze zelfs nog nooit in hem zijn opgekomen....
Mij dacht alleen..., dat er soms een bizonder accent in Brusse's zinnen waar te
nemen viel, een toon van sympathie, van ziele-gemeenschap wou ik bijna zeggen,
en dat wel waar hij het geminachte, maar vrije, het diefachtige, maar dan ook niet
schijn-heilige leven van landloopers en stroopers stelt tegenover dat der
‘dom-zelfgenoegzame, slovende slaafjes, die zich nog altoos maar in 't armzalig
geknutsel van “de maatschappij” gevangen laten houden’, tegenover de poëtisch
mijmerende dames en heeren vooral, met hun ‘charmant gedoe’.... Nog eens, ik zal
me wel vergissen, maar toch... geheel onbegrijpelijk zou ik het niet vinden als een
dergelijke bitterheid (of een dergelijk gevoel van meerderheid) nu en dan opsteeg
in 't gemoed van dezen rusteloozen, zichzelf nimmer sparenden, nooit lang
mijmerenden werker.
Welnu, hij trooste zich dan. Over ons allen zal de tijd richten. Wie weet wat over
vijftig jaar nog over zijn zal van heel wat ‘charmant gedoe’ van tegenwoordig!... Doch
dat z i j n werk geheel vergeten zal worden - het lijkt wel zéér onwaarschijnlijk. Het
staat daar zoo sterk en forsch; het is zoo mannelijk-menschelijk en zoo ongezocht
oorspronkelijk, zoo frisch als maar weinig ander; het is stellig zuiverder en
inwendig-gezonder dan menig ‘beroemd’ litterair werk der laatste tijden.
Het talent van M.J. Brusse is een groote kracht in ons land, en het is een kracht
ten goede.
H.R.

Johan Schmidt, Désillusie, eene oorspronkelijke novelle, Den Haag, W.
Overvoorde Jr. (geen jaartal).
Ik ben blij van den heer Schmidt toch ook eindelijk eens iets gekregen te hebben
dat men geheel kan lezen, zonder dat de lust het weg te gooien in letterlijken zin
onweerstaanbaar wordt. Dit boekje heeft gelukkig maar 47 bladzijden. Overigens
is het minnetjes en laag-bij-de-grond als al het mij bekende werk van dezen auteur.
Dit is nu de soort schrijverij die door het groote publiek voor ‘kras realisme’ wordt
gehouden en zooveel schâ doet aan den goeden naam der kunstrichting die met
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het woord realisme wordt aangeduid. Ik zal niet zeggen dat de heer Johan Schmidt
het niet goed meent of dat hij absoluut geen talent heeft. Maar zijn litteraire figuur
maakt den indruk van een polderwerker in een confectie-heeren-zomerpak, ferm
zuigend aan een reusachtige sigaar. De heer Schmidt moest eens wat in Henri
Hartog's Sjofelen lezen om na te gaan hoe een litteraire proletariër kan leeren
schrijven als hij tevens een diepe, ernstige en fijngevoelende kerel is.
H.R.
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Kalenders.
Veel schoons verschijnt er niet op dit gebied, maar toch zijn er telken jare een paar
kalenders die wij met belangstelling te gemoet zien.
Was de uitgave der firma Scheltema en Holkema, dank zij de medewerking van
Dysselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis, een jaarlijks terugkeerend genoegen, thans
zijn die van Van Hoytema en van Rueter de twee eenige, die gunstig afsteken bij
het banale maakwerk, dat in dit genre tegen de December-maand in den handel
gebracht wordt
Dat deze twee, hoewel uiterlijk en van opvatting zoo totaal verschillend zich boven
de tallooze maandwijzers verheffen, ik geloof dit hieraan te moeten toeschrijven,
dat de een zoowel als de ander aan een vasten wil, aan een zekere overtuiging
haar ontstaan te danken heeft.
Geeft de een bij het blok van cijfers, een teekening, waar wij met genoegen een
maand lang, zoo niet nog langer, naar kijken; bij de ander is uitgangspunt het
utiliteits-beginsel: dat de cijfers eigenlijk de kalender zijn, en door deze dus in een
aangenaam entourage te plaatsen, het geval op de beste wijze is opgelost.
Voor de eene zoowel als voor de andere oplossing is iets te zeggen en verkeerd
lijkt het ons dan ook, uit beginsel-vasthoudendheid, de opvatting van den eenen
ontwerper te stellen tegenover die van den andere, daar ten slotte een kalender op
verschillende wijzen goed kan zijn, mits men den eisch der bruikbaarheid maar niet
uit het oog verliest. En hieraan beantwoorden beide; reeds op een afstand kan men
de letters der dagen en de cijfers van de maand onderscheiden.
Het is dan ook geenszins ons plan, door het samennoemen der beide kalenders,
een vergelijking uit te lokken, slechts het toeval bracht ze hier bijeen, omdat zij, uit
de groote schare die ons 1908 moeten aankondigen, de twee beste zijn. Met een
nadere beschouwing wordt dan ook alleen beoogt, de waarde en belangrijkheid van
ieder op zich zelf iets meer uiteen te zetten, zonder dit te doen ten koste van den
anderen; trouwens voor een vergelijking zouden zij eenige punten meer van
overeenkomst moeten hebben dan alleen het feit, dat zij beide kalenders zijn.
***
Van Hoytema heeft sinds jaren een formaat en verdeeling gevonden, die hem het
meeste voldoen en waaraan hij getrouw blijft. Van onder een vak, in ruiten verdeeld
met flinke duidelijke cijfers, en in de openblijvende hokjes een klein grappigheidje.
Boven dit vak, dat eigenlijk als op zich zelf staat... de attractie van de maand, en
het geheel omsloten in een kader, eenigszins verband houdende met de middenplaat.
De vogel-van-de-maand is dan ook, èn voor Hoytema zelf èn voor hen die zijn
kalender begeeren, de clou. Oogenschijnlijk moge het gek klinken dat men zoo'n
nuttig ding als een kalender koopt om de maandelijksche plaat; maar zijn er niet
nog menschen die ‘De Groene’ koopen om de plaat van Braakensiek en destijds
de ‘Gil Blas’ om Steinlen's teekeningen? En buitendien het doel van den kalender
is er niets minder om, het cijfergedeelte is goed en duidelijk en daarenboven krijgen
wij onzen vogel. Want het zijn ditmaal, in afwijking met het vorige jaar, allemaal
vogels, en zóó goed, dat hij schitterend revanche genomen heeft op zijn minder
gelukkige grepen van 1907. Trouwens Hoytema is een vriend der vogelen en de
vogelen zijn Hoytema's kameraden. Debuteerde hij niet met ‘Hoe de vogels aan
een koning kwamen’, en is hij sinds dien niet hun trouwe compagnon gebleven? Hij
noemt ze bijname evenals Noach de dieren uit de ark, hij weet hunne gewoonten
en gebruiken, hij kent hunne bouw en structuur tot in de kleinste finesses, en heeft
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bij al deze kundigheden, die ook een dokter in de dierkunde zou kunnen bezitten,
de gave, van hunne karakter te begrijpen en hunne schoonheid te zien en te voelen.
Dit is het wat Van Hoytema onderscheidt van andere teekenaars, die ook wel
vogelen op
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papier brengen. Hij snapt het eigenaardige in houding en blik, hij weet het meest
karakteristieke van een gebaar of beweging te vatten, en beschikt daarbij over een
gemakkelijkheid van doen, die wonderbaarlijk is.
Ware Hoytema geen Hagenaar, hij zou een Japanner hebben kunnen zijn, niet
om zijn uitbeelding maar om zijn opvatting. Zijn uitbeelding is strikt van hem zelf,
hem eigen geworden door jaren lange studie en niet minder door de eigenaardige
eischen, die de lithografie in deze stelt. Want gewend als hij is, zijn teekeningen zelf
dadelijk op steen te teekenen, was het noodzakelijk rekening te houden met dit
bijzondere materiaal, dat in zeker opzicht beperkingen voorschrijft, maar
daartegenover ook een uitdrukkingswijze mogelijk maakt, zooals geen ander procedé.
Het opzetten van gedeelten met penseel, het bijteekenen met krijt en inkt, het
wegkrassen van witte lijntjes en parteien in den fond, het afdekken met gom van
enkele stukken, ziedaar slechts eenige technische handgrepen, die bestuurd door
iemand, zoo der zake kundig als Hoytema, tot de meest verrassende effecten kunnen
leiden.
Dat wij even langer stilstonden bij de technische kwaliteiten van Hoytema's
teekeningen, is niet, wat men er mogelijk uit zou kunnen lezen, dat hierin eigenlijk
de grootste waarde van zijn werk zit, maar wel omdat hij zijn métier zoo door en
door kent, en niet slechts een schilder is, die nu en dan wel eens op steen teekent
en daardoor in de meening verkeert te kunnen lithografeeren. Ieder nieuw procedé
eischt een grondige studie, en slechts een volkomen meester-zijn over het materiaal
maakt het mogelijk dit naar zijn wil te dwingen.
Voor hem is steenteekenen een directe uitdrukkingswijze geworden, geen
hulpmiddel om teekeningen over te brengen, en hoe hij zich hierin weet uit te
spreken, bewijzen zijn twaalf maandbladen opnieuw.
Voortreffelijke pagina's zijn hierbij, de kraai van Januari om mee te beginnen, of
de meeuw, die ons nu vast de koude dagen van Maart voorspelt, en uitstekend is
in houding, karakter en vederdos.
Zullen wij er nog meer noemen? Het aardige vogeltje in de Meimand, of dien van
November, ineengedoken de stormen van het seizoen trotseerende of den kop van
de kakatoe, die ons in December te wachten staat?
Zoo doorbladerende blijkt, dat wij er schier geen een zouden overslaan, al zal
onze persoonlijke voorkeur misschien de een boven de ander verkiezen. Hoytema
heeft ons dan ook dit jaar weer een kalender gegeven, die een plaats verdient, niet
naast andere kalenders, maar naast de beste kunstwerken op grafisch gebied.
***
Van geheel andere kwaliteiten, wij zeiden het reeds, getuigt Rueter's kalender. Dit
is op en top een kalender, logisch en praktisch, en dit in aangenamen vorm
voorgediend. Ook sinds eenige jaren houdt hij zich aan een bepaald plan, een
geornamenteerd schild, waarop twaalf cijfer-bladen, al dan niet (dit keer niet) van
spreukjes of versjes, van toepasselijke teekeningetjes voorzien. Rueter's bedoeling
is dan ook een andere dan die van Hoytema. Hij wil, voor weinig geld, het publiek
iets geven dat eenvoudig, rustig en degelijk is, en hierin is hij, zoo wij gelooven wel
geslaagd. Zijn kalender is een aangenaam ding aan den wand; door de
kleurcombinaties, grijs bord voor schild, rood-bruin en geel voor bladen is het
bescheiden en heeft het de eigenschap, meestal met de omgeving te harmonieeren
en zelden er uit te springen. Trouwens het is geheel opgevat als gebruiksvoorwerp,
waaraan de vindingrijkheid van den ontwerper meerdere aantrekkelijkheid heeft
gegeven.
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Het schild is ditmaal iets grooter, met breeder marge, dan anders, en in ééne
kleur gedrukt, een beetje somber misschien, vooral in vergelijking met die van het
vorig jaar, waarin een bekoring zat als van een Delftsch bord aan den wand. Maar
men moet zoo iets ophangen en telkens weer zien, dan wint het aan kwaliteiten.
Het is ernstig en goed werk, een verkwikking dus in dezen tijd, nu bij de prullen van
de ‘oude richting’, de ‘nieuwe richting’ ons ook nog wel eens zonderlinge verrassingen
brengt van menschen, die wel hooren luiden, maar de klepel niet vinden kunnen.
R.W.P. Jr.
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